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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Nr sprawy: 1/RPO_3.3/2017/UE 

UMOWA O DZIEŁO 

(projekt) 

Zawarta dnia _____________________ w ____________________ 

pomiędzy: 

Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Wiejska 20, 41-103 Siemianowice Śląskie 

reprezentowaną przez: 

Jerzego Słowika – Prezesa Zarządu,  

Zwaną dalej: Zamawiającym 

a 
 
 
(imię i nazwisko) 

 
(adres) 

  
(PESEL) 

  
(Nr i seria dowodu osobistego, organ wydający) 

  
(właściwy Urząd Skarbowy) 

  
(Nr rachunku bankowego) 

 
Zwanym dalej: Pracownikiem 7 
 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju z dn. 19.09.2016 r. (dalej: 

Wytyczne).  
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§ 1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w charakterze pracownika 7 (umowa o dzieło) –  

w ramach Zadania 1 w okresie od 02.11.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz Zadania 2 w okresie od 

02.05.2018 r. do 30.06.2018 r. w projekcie dotyczącym wykorzystania i zastosowania Technologii 

Informacyjno – Komunikacyjnych w działalności Grupowej Praktyki Lekarzy Rodzinnych w obszarze 

operacyjnym, zarządczym, pomocniczym oraz wprowadzenia nowych procesów w tym zakresie, 

poprzez wdrożenie w swojej działalności, systemu ERP i mMedica oraz ich dwukierunkowej integracji. 

§ 2 
Zakres czynności 

1. Zamawiający zleca, a Pracownik 7 przyjmuje do realizacji wykonanie dzieła - zgodnie  

z następującym zakresem czynności: 

- walidacja funkcjonowania wprowadzonego systemu pod kątem procesu obsługi korzystania  

z systemu przez Pacjentów wiekowych. 

W ramach zadania 1 - testom zostanie poddany Centralny System Zarządzania Wizytami Klienta, 

natomiast w ramach zadania 2 - System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. 

2. Pracownik 7 nie może powierzyć wykonania dzieła osobie trzeciej, co oznacza, że zobowiązany 

jest realizować przedmiot umowy samodzielnie. 

§ 3 
Termin realizacji 

1. Strony ustalają, że powyższy zakres czynności realizowany będzie w okresie 2 miesięcy począwszy 

od 02.11.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach Zadania 1 i 2 miesięcy począwszy od 02.05.2018 r. do 

30.06.2018 r. w ramach Zadania 2. 

2. W przypadku częściowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający przewiduje 

możliwość wypłaty wynagrodzenia w częściach po złożeniu części dzieła potwierdzone 

protokołem zdawczo – odbiorczym bez uwag. 

3. Jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego okres prac ulegnie przedłużeniu, 

Pracownik 7 jest zobowiązany do kontynuowania prac przez okres wymagany projektem  

w ramach zaoferowanej łącznej ceny oferty brutto, co musi zostać określone przez Zamawiającego 

pisemnie z podaniem przyczyny zaistniałej sytuacji oraz wymaga zawarcia pomiędzy stronami 

stosownego Aneksu do Umowy. 
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§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie dzieła określonego w §2 Zamawiający zapłaci Pracownikowi 7 łączną kwotę 

brutto_____________________(słownie:____________________________________________), 

co stanowi wynagrodzenie:___________________(słownie: ___________________________)  

w ramach powierzonego zakresu czynności realizowanych w ramach zadania 1 wypłacone do 

10.01.2018 r.; wynagrodzenie:___________________(słownie: _________________________)  

w ramach powierzonego zakresu czynności realizowanych w ramach zadania 2 wypłacone do 

10.07.2018 r. zł brutto, w którym uwzględniono składniki wynagrodzenia personelu zgodnie z 

Wytycznymi oraz zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

2. Wykonanie dzieła przez Pracownika 7 będzie potwierdzone sporządzonym przez niego 

protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie dzieła. 

3. Na podstawie protokołu nastąpi rozliczenia z tytułu wykonania umowy. 

4. Rozliczenia z tytułu wykonywania umowy będą realizowane jednorazowo po zakończeniu prac  

w ramach jednego zadania. 

§ 5 
Oświadczenia Pracownika 7 

Pracownik 7 oświadcza Zamawiającemu, iż: 

1. Obciążenie wynikające z zaangażowania w projekcie nie wyklucza możliwości prawidłowej  

i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Pracownikowi 7, 

2. Łączne zaangażowanie zawodowe Pracownika 7 w realizację wszystkich projektów finansowanych 

z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.  Jednocześnie 

Pracownik 7 zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie w tym 

zakresie przez cały okres trwania Umowy oraz zobowiązuje się załączania stosownego 

oświadczenia na piśmie do każdego dokumentu rozliczającego realizację Umowy. 

3. Podejmuje się realizacji przedmiotu zamówienia osobiście, jako osoba fizyczna nieprowadząca 

działalności gospodarczej, której usługi zlecone zostają umową cywilno-prawną (umową o dzieło 

z osobą fizyczną) i oświadczam, iż nie będę podzlecał wykonywanych czynności lub ich części 
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osobom trzecim, ani też nie będę realizował przedmiotu zamówienia jako przedsiębiorca (osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.  

2. Każda ze stron może rozwiązań Umowę, bez podania powodu, z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia, który wynosi 2 tygodnie. 

3. Zamawiający zachowuje wszystkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim oraz prawach 

pokrewnych. 

4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

o umowie o dzieło.  

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w Umowie. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

   
Zamawiający  Wykonawca 

 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Formularz oferty wraz z załącznikami 


