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                                                                                           Załącznik do zapytania ofertowego 

UMOWA ZLECENIE  Nr…./2019 

(wzór umowy) 

 

Zawarta w  dniu ……...2019 r. w ………………….. pomiędzy: 

1. ……………………………………, z siedzibą: ul. …………………………….., 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………, NIP 

…………………., zwanym dalej Szpitalem,  

reprezentowanym przez: 

……………………………….. 

a 

2. …………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

……………………………… z siedzibą: …………………………………, NIP 

…………………………… 

zwanym dalej Zleceniobiorcą. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 1 

1. Szpital zleca Zleceniobiorcy świadczenie usług doradczych mających na celu 

zrestrukturyzowanie i zoptymalizowanie działalności Szpitala.  

2. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecone czynności w siedzibie Szpitala, a jeżeli 

tego będzie wymagała sytuacja także w innych miejscach na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

3. Zleceniobiorca będzie świadczył usługi objęte niniejszą umową w takim wymiarze 

czasu, w jakim wymaga tego dobro Szpitala. 

4. Świadczenie usług objętych umową będzie się odbywało także przy pomocy środków 

porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, telefon itp.). 

5. W celu umożliwienia realizacji usług objętych niniejszą umową Szpital udzieli 

Zleceniobiorcy stosownych, pisemnych pełnomocnictw, z tym zastrzeżeniem, że 

Zleceniobiorca nie będzie uprawniony do samodzielnego zawierania jakichkolwiek 

umów i zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Szpitala. 

6. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecone czynności pełniąc w Szpitalu funkcję 

Doradcy ds. rozwoju w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie. 



2 

 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że jest odpowiednio profesjonalnie przygotowany oraz 

posiada stosowne doświadczenie związane z doradztwem w zarządzaniu publicznymi 

podmiotami leczniczymi, a ponadto posiada stosowne wykształcenie i doświadczenie 

w działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług doradczych. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do zachowania w bezwzględnej 

tajemnicy wszystkich warunków, przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków 

niniejszej umowy, a w szczególności zasad i warunków wynagradzania 

Zleceniobiorcy. Ujawnienie treści niniejszej umowy osobom trzecim jest możliwe 

tylko w sytuacji, gdy ze względu na szczególne okoliczności Strony uznają to za 

konieczne, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Zastrzeżenie to nie dotyczy 

ujawnienia treści umowy: a) uprawnionym organom żądającym informacji w 

odpowiedniej formie i treści, na podstawie przepisów prawa, b) w przypadku 

dochodzenia przez jedną ze Stron od drugiej Strony roszczeń wynikających z umowy. 

 

§ 2 

Świadczenie przez Zleceniobiorcę usług, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy polegać będzie 

na:  

1) opracowywaniu i przedstawianiu Dyrektorowi Szpitala strategii w zakresie rozszerzenia 

lub innych zmian działalności Szpitala w zakresie udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy lub umów 

zawartych z NFZ lub innym publicznym płatnikiem; 

2) kontaktach z urzędami, instytucjami i innymi podmiotami w sprawach związanych z 

działalnością Szpitala na podstawie i w zakresie określonym w udzielonych 

pełnomocnictwach; 

3) doradztwie przy optymalnym wyposażeniu poszczególnych pomieszczeń Szpitala z 

uwzględnieniem: obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i bieżących ustaleń 

z Dyrektorem Szpitala, w ustalonych przez Strony terminach; 

4) współpracy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy z personelem medycznym 

zatrudnionym w Szpitalu lub działającym na zlecenie Szpitala; 

5) doradztwie Dyrektorowi Szpitala w zakresie doboru i szkolenia personelu medycznego i 

pomocniczego; 

6) uzgadnianiu procedur wewnętrznych związanych z udzielaniem świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez poszczególne komórki Szpitala; 

7) nadzorze nad wdrożeniem w Szpitalu procedur, o których mowa w pkt 6); 
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8) doradztwie w przygotowaniu dla NFZ lub innego publicznego płatnika ofert, które Szpital 

będzie mógł złożyć w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy; 

9) koordynowaniu przygotowania odpowiednich dokumentów w celu zawarcia umów z NFZ 

lub innym publicznym płatnikiem. 

 

§ 3 

Szpital zobowiązuje się do: 

1) udzielania Zleceniobiorcy pełnych informacji i danych w zakresie związanym z 

realizacją niniejszej umowy; 

2) udzielenia Zleceniobiorcy pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla należytej 

realizacji umowy; 

3) terminowej zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia ustalonego w § 5 niniejszej 

umowy; 

4) zwrotu Zleceniobiorcy uzasadnionych kosztów i wydatków faktycznie poniesionych w 

zawiązku z realizacją niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że zwrot takich kosztów 

i wydatków uzależniony jest od uprzedniej, pisemnej akceptacji osoby upoważnionej 

przez Dyrektora Szpitala; 

5) zapewnienia Zleceniobiorcy niezbędnych do należytej realizacji umowy środków 

rzeczowych i organizacyjnych; 

6) pełnego współdziałania ze Zleceniobiorcą; 

7) zapewnienia wsparcia Zleceniobiorcy przez komórki organizacyjne Szpitala i jego 

personel. 

 

§ 4 

          Niniejsza zawarta zostaje na czas określony i obowiązuje od dnia …………r. do dnia  

          ……………………………..r. 

 

§ 5 

1. Za należytą realizację umowy Zleceniobiorcy przysługuje miesięczne ryczałtowe 

wynagrodzenie w kwocie ……………….zł (słownie: …………….. złotych 00/100) 

brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne z dołu na podstawie faktury 

wystawionej przez Zleceniobiorcę w terminie …. dni od otrzymania przez Szpital 
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faktury, która nie może być wystawiona wcześniej niż w ostatnim dniu danego 

miesiąca kalendarzowego. 

3. Oprócz wynagrodzenia Szpital zwróci Zleceniobiorcy udokumentowane koszty i 

wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę w związku ze świadczeniem usług objętych 

niniejszą umowy, z tym zastrzeżeniem, że taki zwrot kosztów i wydatków przysługuje 

Zleceniobiorcy jedynie w wysokości zaakceptowanej na piśmie pod rygorem 

nieważności przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Szpitala. Rozliczenia 

poniesionych przez Zleceniobiorcę kosztów i wydatków będą następować w okresie 

miesiąca kalendarzowego, a Szpital zwróci Zleceniobiorcy zaakceptowane koszty i 

wydatki w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu poniesienia takich 

kosztów i wydatków. 

4. Płatności na rzecz Zleceniobiorcy będą następować na wskazany przez Zleceniobiorcę 

rachunek bankowy. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że w ramach wynagrodzenia wypłacanego Zleceniobiorcy na Szpital 

będą przechodziły majątkowe prawa autorskie do wszelkich wytworzonych przez 

Zleceniobiorcę utworów w ramach realizacji niniejszej umowy. Na Szpital przejdą 

majątkowe prawa autorskie do wykorzystywania i rozpowszechniania całości lub 

części takich utworów oraz do wprowadzania zmian w tych utworach i realizowania 

opracowań na ich podstawie. 

2. Przez utwór Strony rozumieją – zgodnie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych – każdy przejaw działalności twórczej 

Zleceniobiorcy o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, 

niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 

 

§ 7 

1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 

………………..miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

2. Szpital może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia obowiązków umownych lub obowiązujących przepisów prawa 

przez Zleceniobiorcę. 
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3. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

gdy opóźnienie Szpitala w zapłacie jakichkolwiek należności przysługujących 

Zleceniobiorcy przekroczy 20 dni kalendarzowych. 

4. Strony mogą rozwiązać umowę w drodze zgodnego pisemnego oświadczenia Stron w 

każdym czasie z dowolnie ustaloną datą. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi być złożone drugiej Stronie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

 

                                                                            § 8 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, (34) 315-82-00 fax: (34) 313-73-29.  

Z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych w SP ZOZ Myszków, można 

skontaktować się kierując korespondencję na adres administratora wskazany w zdaniu 

pierwszym z dopiskiem „dane osobowe” lub bezpośrednio kierując korespondencję na adres 

poczty elektronicznej iod@zozmyszkow.pl  

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do 

wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy w 

związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na usługi Doradcy ds. Rozwoju  w 

Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 

29.”,  jak również w celu realizacji umowy związanej z realizacją ww. postępowania oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów.  

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz przez 

okres wymagany przepisami prawa krajowego i unijnego jak również przez dłuższy czas 

aniżeli przewidziany przepisami prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami, których 

administrator danych może być stroną. 

Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym  

do przeprowadzania w SP ZOZ Myszków czynności kontrolnych i audytowych oraz 

podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również 

podmiotom realizującym zadania zlecone przez administratora danych w drodze umowy 

powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego. 

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa.  

Nie przysługuje Pani/Panu: 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

mailto:iod@zozmyszkow.pl
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na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Podanie danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia. 

Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Przetwarzane przez Urząd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

                                                                  § 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.  

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie, a w przypadku gdyby porozumienie nie zostało osiągnięte spory takie 

będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny. Zdanie poprzednie nie oznacza zapisu 

na sąd polubowny. 

 

 

Zleceniobiorca                                                                                     Szpital 

   

 

 

.......................................................                                             ................................................ 


