
 

 

Umowa  

 

 

zawarta w …................ w dniu ….................... r.  pomiędzy: 

 

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734), REGON: 

001263233, NIP: 959-12-94-907 

reprezentowanym przez Prof. dr hab. n. med. Stanisława Góździa – Dyrektora 

zwanym w treści umowy „ŚCO”, 

 

a 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Mając na uwadze: 

- doniosłą rolę oraz znaczenie profilaktyki, 

- występowanie obrzęków limfatycznych po chirurgicznym leczeniu raka piersi - istotnego 

problemu dla kobiet po leczeniu raka piersi, 

- celowość umożliwienia pacjentkom korzystania ze świadczeń jak najbliżej miejsca 

zamieszkania, 

strony zawierają umowę niniejszej treści. 

 

§ 1 

Cel umowy  

 

Umowa zostaje zawarta w związku z realizacją przez ŚCO projektu pt. Profilaktyka obrzęku 

limfatycznego po leczeniu raka piersi – moduł regionalny, nr POWR.05.01.00-00-0031/20 

złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka 

piersi – moduł regionalny, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20, ogłoszony w ramach V Osi 

priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: Projekt). 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę 

w zakresie realizacji Ogólnopolskiego programu profilaktyki obrzęku limfatycznego po 

leczeniu raka piersi (dalej: Program) w ramach Projektu.  

2. Program stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Oświadczenia ŚCO 

 

1. ŚCO oświadcza, że realizuje Projekt w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2023 r. 

na terenie województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. 

2. W ramach Projektu ŚCO przewidziało wsparcie dla łącznie 900 kobiet w wieku 

aktywności zawodowej po chirurgicznym leczeniu raka piersi. W zależności od grupy do 

   



jakiej została zakwalifikowana pacjentka Program przewiduje określone świadczenia, 

które są rozliczane stawkami jednostkowymi. Wykaz stawek jednostkowych stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. ŚCO oświadcza, że w ramach realizacji Programu prowadzi ogólnopolską kampanię 

informacyjno-edukacyjną. 

 

§ 4 

Wykonawca 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą i prowadzi działalność leczniczą na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t. j. Dz. U. z 2021, poz. 711 ze zm.).  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnopolskim programem profilaktyki 

obrzęku limfatycznego po chirurgicznym leczeniu raka piersi i zobowiązuje się do 

współpracy zgodnie z jego treścią z ŚCO w zakresie swojego udziału w Projekcie.  

 

§ 5 

Zasady kwalifikacji pacjentek do programu 

 

1. Projekt jest skierowany do kobiet w wieku aktywności zawodowej z terenu 

makroregionu południowo-wschodniego tj.: województwa świętokrzyskiego, 

małopolskiego i podkarpackiego z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do 

leczenia chirurgicznego, także z wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu 

chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego. 

2. Uczestniczki Projektu na dalszym etapie będą kwalifikowane do dwóch grup 

pacjentek. Grupa nr 1 obejmuje pacjentki w wielu aktywności zawodowej poddanej 

limfadenektomii pachowej ALND i chirurgicznemu leczeniu raka piersi, grupa nr 2 

uwzględnia pacjentki objęte zabiegiem biopsją węzła wartowniczego SLBN i 

chirurgicznym leczeniem raka piersi. Pacjentki w drugiej grupie obejmują także 

kobiety, u których na późniejszym etapie zastosowana zostanie radioterapia.  

3. Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, po 

wypełnieniu wymaganej dokumentacji projektowej: formularz, oświadczenie RODO. 

 

 

§ 6 

Zobowiązania ŚCO 

1. ŚCO zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy wzorów dokumentów w związku z 

realizacją Programu. 

2. ŚCO zobowiązuje się do udzielania wszelkich wyjaśnień w związku z realizacją 

Programu.  

3. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 2, będą także dostępne w formie 

elektronicznej.  

4. ŚCO przekazuje Wykonawcy rękawy kompresyjne dla pacjentek zakwalifikowanych 

do Programu (dotyczy przypadków realizacji świadczeń w postaci wizyt 

fizjoterapeutycznych - 1, 2, 6, 7).   

 

 

 

 



§ 7 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, 

kwalifikacji pacjentów oraz udzielania im świadczeń zdrowotnych zgodnie 

z Programem i  niniejszą umową.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie 

pacjentkom, które zakwalifikowano do Programu.  

3. Wykonawca przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego ma obowiązek 

zweryfikować poprawność dokumentacji potwierdzającej kwalifikację danej osoby do 

Programu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia dokumentacji zgodnie z § 10.  

5. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez ŚCO, Instytucję 

Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji 

Projektu i Programu. 

6. Liczba i rodzaj poszczególnych świadczeń zdrowotnych dla danej pacjentki wynika 

z Programu oraz grupy, do której została zakwalifikowana pacjentka. Wykonawca jest 

zobowiązany do współpracy z ŚCO w zakresie liczby poszczególnych świadczeń 

zdrowotnych mając na uwadze liczbę świadczeń założonych w Projekcie oraz liczbę 

świadczeń udzielanych w poszczególnych obszarach realizacji projektu.   

 

 

§ 8 

Terminy 

1. Umowa dotycząca współpracy wiąże strony przez  okres realizacji Projektu, tj. od 1 

czerwca 2021 r. do dnia 31 marca 2023 r. z zastrzeżeniem § 14 ust. 8. 

2. W przypadku przedłużenia realizacji Projektu okres obowiązywania umowy może 

zostać przedłużony.  

 

§ 9 

Realizacja świadczeń przez Wykonawcę 

1. Wykonawca będzie realizował świadczenia zgodnie z programem dla wskazanych 

przez ŚCO pacjentek w okresie realizacji projektu w zależności od zgłoszeń do 

programu i postępowania kwalifikacyjnego.  

2. ŚCO przewiduje, że liczba pacjentek na rzecz których Oferent będzie mógł wykonywać 

świadczenia wyniesie od 100 do 300 pacjentek w okresie realizacji projektu. Ostateczna liczba 

pacjentek uzależniona jest  od liczby zgłoszeń do Programu i postępowania kwalifikacyjnego.  

3. Wykonawca, realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie ze złożoną Ofertą (stanowiącą 

załącznik nr 3 do umowy) oraz z założeniami Programu, w szczególności:  

- realizowane świadczenia są zgodne z opisem świadczeń w zestawieniu stawek 

jednostkowych (załącznik nr 2 do umowy), 

4. Świadczenia są wykonywane na terenie miasta Rzeszów w podmiotach 

współpracujących z ŚCO na potrzeby Programu.  

5. Wykonawca realizuje świadczenia zgodnie z zapotrzebowaniem grupy docelowej w 

następujących dniach i godzinach:………………………………….. 

 

§ 10 

Dokumentacja 

1. ŚCO udostępnia wzory dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotowej 

umowy: 

1) formularz zgłoszeniowy, 



2) oświadczenie RODO, 

3) oświadczenia o udzielonym wsparciu do każdej stawki jednostkowej, 

4) karty badań/wsparcia, 

5) ankiety, 

6) zestawienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania liczby osób, którym zaproponowano 

udział w programie, zestawień danych obejmujących pacjentki zakwalifikowane do 

programu wraz ze wskazaniem wszystkich realizowanych na ich rzecz świadczeń 

zgodnie ze wzorem dostarczonym przez ŚCO. 

3. Wykonawca przekazuje dokumentację potwierdzającą zakwalifikowanie pacjentek 

i przeprowadzenie świadczeń w oryginałach do 3 dni roboczych od zakończenia 

każdego miesiąca. Dokumentacja może być przekazana przesyłką poleconą lub 

osobiście.  

 

§ 11 

Rozliczenia 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy na zasadach wskazanych poniżej Wykonawcy za 

udzielenie świadczenia zdrowotnego przysługuje kwota wskazana w wykazie stawek 

jednostkowych. 

2. Finansowanie świadczeń następuje w ramach realizowanego Projektu ze środków 

EFS.  

3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonane świadczenia przez ŚCO na rzecz 

Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej dokumentacji.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn przeprowadzonych świadczeń 

i wynagrodzenia za każde indywidualne świadczenie, zgodnie ze złożoną ofertą 

(załącznik nr 3). 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie miesięcznie w oparciu o 

zaakceptowany rachunek/fakturę. Podstawę do wystawienia rachunku/faktury przez 

Wykonawcę stanowi komplet prawidłowo wypełnionych i przekazanych dla ŚCO 

dokumentów. 

6. Pracownik ŚCO informuje o zatwierdzonym rachunku/fakturze. 

7. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego 

rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez ŚCO dokumentów 

wskazanych w ust. 5. W przypadku opóźnień w przekazaniu przez Instytucję 

Pośredniczącą środków na realizację Projektu, w sytuacjach, które nie są zawinione 

przez ŚCO wynagrodzenie będzie płatne w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania przez ŚCO środków na realizację Projektu na co Wykonawca wyraża 

zgodę.  

 

§ 12
 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

1. ŚCO powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach 

określonych w umowie przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 4 

do niniejszej umowy.  

 

§ 13 

Rozwiązanie umowy 

 

1. ŚCO może odstąpić od umowy lub jej części: 



a) w przypadku zaprzestania realizacji Projektu, w terminie 14 dni od daty zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą odstąpienia tj. od wysłania informacji do Instytucji 

Pośredniczącej o zaprzestaniu realizacji Projektu wskazanego w § 1; 

b) w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

w szczególności dotyczących obowiązków nałożonych na Wykonawcę, w terminie 

30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

2. ŚCO może wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni w przypadku zmian 

w realizowanym Projekcie. 

3. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku rażącego naruszenia 

jej postanowień przez ŚCO.   

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Bez zgody ŚCO, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na 

celu zmianę wierzyciela, w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do  

zobowiązań ŚCO. 

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Umowa może zostać zmieniona: 

a) w przypadku zmiany wniosku o dofinansowanie, 

b) w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie,  

c) w przypadku, gdy zmiana umowy jest konieczna dla prawidłowej realizacji Projektu.  

4. Strony zobowiązują się do stosowania wobec siebie zasady wzajemnego zaufania, 

lojalności oraz dobrych obyczajów, a także do dbania wzajemnie o wizerunek drugiej 

Strony. 

5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony w pierwszej kolejności będą 

rozstrzygać polubownie. W braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby ŚCO. 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla ŚCO i Wykonawcy. 

7. Niniejsza umowa wchodzi w życie pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 

Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamiaru 

powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.  

 

 

 

__________________      _________________ 

  Wykonawca       ŚCO 

 

 


