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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Nr sprawy: 3/EFRR/1.2/2017/UE 

UMOWA ZLECENIE nr ____________________  

(projekt)         

 
zawarta dnia _______________________ w _____________________ 
 
pomiędzy: 
 
Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Wiejska 20, 41-103 Siemianowice Śląskie 
reprezentowana przez: 
 
Jerzego Słowika – Prezesa Zarządu, 
 
Zwaną dalej: Zleceniodawcą 
 
a 
 
 
_______________________________________________________________ 
(imię i nazwisko)  
 
_______________________________________________________________ 
(adres) 

 
_______________________________________________________________  
(data i miejsce urodzenia) 

 
_______________________________________________________________ 
(PESEL) 

 
_______________________________________________________________  
(Nr i seria dowodu osobistego, organ wydający) 

 
_______________________________________________________________  
(właściwy Urząd Skarbowy) 

 
_______________________________________________________________  
(Nr rachunku bankowego) 

 
Zwanym dalej: Zleceniobiorcą – ______________ 
 
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. 19.07.2017r. (dalej: Wytyczne).   
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§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem Umowy jest Świadczenie usług w charakterze specjalisty/ lekarza – Okulisty/ 
Laryngologa/ Neurologa/ Trenera sportu w formie umowy zlecenia na etapie badań 
przemysłowych (18 miesięcy) i prac rozwojowych (6 miesięcy) w projekcie badawczo-
rozwojowym branży medycznej polegającym na opracowaniu innowacji produktowej – usług 
medycznych w zakresie sportów kwalifikowanych pod nazwą roboczą Medycyna w Sporcie 
Kwalifikowanym w ramach projektu pn.:   „Innowacja w świadczeniu usług medycznych 
w zakresie sportów kwalifikowanych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków 
EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 
– 2020 Oś priorytetowa  I. Nowoczesna gospodarka, Działanie:  1.2. Badania, rozwój  
i innowacje w przedsiębiorstwach. 

 

§ 21 

Zakres czynności 

1.  Zleceniodawca zleca, a Zleceniodawca przyjmuje do realizacji prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych zgodnie z następującym zakresem czynności: 
 
Etap badań przemysłowych (B) - udział w zakresie medycznych aspektów badania 

technologii, wydawanie wytycznych do funkcjonalności technologii oraz analiza, walidacja 

uzyskanych funkcjonalności w zakresie zaleceń okulistycznych zdefiniowanych 

(sparametryzowanych) w ramach funkcji systemu, prowadzenie prac badawczych na etapie 

prac przemysłowych. 

Etap prac rozwojowych (R) - udział w zakresie medycznych aspektów sprawdzania 

systemu w zakresie okulistyki, w tym działań kończących badania i demonstrację ostatecznej 

formy technologii; realizacja czynności potwierdzających, że docelowy poziom technologii 

został osiągnięty, a system może być zastosowany w przewidywanych dla niego warunkach, 

czyli w świadczeniu usług medycznych; wydanie wytycznych dla pracowników pomocy 

medycznej w zakresie czynności sprawdzających, czy technologia systemu w świadczeniu 

usług medycznych odniosła zamierzony efekt. 

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej, co oznacza, że 
zobowiązany jest realizować przedmiot umowy samodzielnie. 

 

§ 22 

Zakres czynności 

1.  Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych zgodnie z następującym zakresem czynności: 
 

                                                           
1 Zakres czynności dla części A (Okulista) 
2 Zakres czynności dla części B (Laryngolog) 
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Etap badań przemysłowych (B) - udział w zakresie medycznych aspektów badania 

technologii, wydawanie wytycznych do funkcjonalności technologii oraz analiza, walidacja 

uzyskanych funkcjonalności w zakresie zaleceń laryngologicznych zdefiniowanych 

(sparametryzowanych) w ramach funkcji systemu, prowadzenie prac badawczych na etapie 

prac przemysłowych. 

Etap prac rozwojowych (R) - udział w zakresie medycznych aspektów sprawdzania 

systemu w zakresie laryngologicznym, w tym działań kończących badania i demonstrację 

ostatecznej formy technologii; realizacja czynności potwierdzających, że docelowy poziom 

technologii został osiągnięty, a system może być zastosowany w przewidywanych dla niego 

warunkach, czyli w świadczeniu usług medycznych; wydanie wytycznych dla pracowników 

pomocy medycznej w zakresie czynności sprawdzających, czy technologia systemu w 

świadczeniu usług medycznych odniosła zamierzony efekt. 

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej, co oznacza, że 
zobowiązany jest realizować przedmiot umowy samodzielnie. 

 

§ 23 

Zakres czynności 

1.  Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych zgodnie z następującym zakresem czynności: 
 
Etap badań przemysłowych (B) - udział w zakresie medycznych aspektów badania 

technologii, wydawanie wytycznych do funkcjonalności technologii oraz analiza, walidacja 

uzyskanych funkcjonalności w zakresie zaleceń neurologicznych zdefiniowanych 

(sparametryzowanych) w ramach funkcji systemu, prowadzenie prac badawczych na etapie 

prac przemysłowych. 

Etap prac rozwojowych (R) - udział w zakresie medycznych aspektów sprawdzania 

systemu w zakresie neurologicznym, w tym działań kończących badania i demonstrację 

ostatecznej formy technologii; realizacja czynności potwierdzających, że docelowy poziom 

technologii został osiągnięty, a system może być zastosowany w przewidywanych dla niego 

warunkach, czyli w świadczeniu usług medycznych; wydanie wytycznych dla pracowników 

pomocy medycznej w zakresie czynności sprawdzających, czy technologia systemu w 

świadczeniu usług medycznych odniosła zamierzony efekt. 

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej, co oznacza, że 
zobowiązany jest realizować przedmiot umowy samodzielnie. 

§ 24 

Zakres czynności 

1.  Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych zgodnie z następującym zakresem czynności: 

                                                           
3 Zakres czynności dla części C (Neurolog) 
4 Zakres czynności dla części D (Trener sportu 1) 
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Etap badań przemysłowych (B) - analiza i opracowanie wyników testów  
z zastosowaniem systemu dla poszczególnych grup sportowców; ocena funkcjonalności 
elementu składowego technologii dotyczącego metodologii treningów, w środowisku 
laboratoryjnym; bieżąca współpraca z pracownikami medycznymi i pracownikami B+R; 
nadzór nad założeniami sportowymi projektu. 

 
Etap prac rozwojowych (R) - walidacja aplikacji dla poszczególnych grup sportowców; 
ocena funkcjonalności elementu składowego technologii dotyczącego metodologii treningów, 
w środowisku operacyjnym; bieżąca współpraca z pracownikami medycznymi  
i pracownikami B+R; nadzór nad założeniami sportowymi projektu. 
 
2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej, co oznacza, że 
zobowiązany jest realizować przedmiot umowy samodzielnie. 

§ 25 

Zakres czynności 

1.  Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych zgodnie z następującym zakresem czynności: 
 
Etap badań przemysłowych (B) - analiza i opracowanie wyników testów  
z zastosowaniem systemu dla poszczególnych grup sportowców; ocena funkcjonalności 
elementu składowego technologii dotyczącego metodologii treningów, w środowisku 
laboratoryjnym; bieżąca współpraca z pracownikami medycznymi i pracownikami B+R; 
nadzór nad założeniami sportowymi projektu. 
 
Etap prac rozwojowych (R) - walidacja wyników testów z zastosowaniem systemu dla 
poszczególnych grup sportowców; ocena funkcjonalności elementu składowego technologii 
dotyczącego metodologii treningów, w środowisku operacyjnym; bieżąca współpraca z 
pracownikami medycznymi i pracownikami B+R; nadzór nad założeniami sportowymi 
projektu. 

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia 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 24 miesięcy 
począwszy od 01.02.2018r., w tym okres badań przemysłowych będzie trwał 18 miesięcy (od 
01.02.2018r. do 31.07.2019r.), a okres prac rozwojowych 6 miesięcy, po zakończeniu etapu 
badań przemysłowych (od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.). Wymiar czasu pracy wynosi 40 
godzin miesięcznie.  
 
2.  Jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniodawcy okres prac badawczo-rozwojowych 
ulegnie przedłużeniu, Zleceniobiorca jest zobowiązany do kontynuowania prac przez okres 
wymagany projektem w ramach zaoferowanej łącznej ceny oferty brutto, co musi zostać 

                                                           
5 Zakres czynności dla części E (Trener sportu 2) 
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określone przez Zamawiającego pisemnie z podaniem przyczyny zaistniałej sytuacji oraz 
wymaga zawarcia pomiędzy stronami stosownego Aneksu do Umowy. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1.  Za realizację prac określonych w § 2 Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy łączną kwotę 
brutto ______________________  zł (słownie: __________________________), 
co stanowi wynagrodzenie miesięczne w wysokości _____________________  zł brutto 
(słownie: _______________________________), w którym uwzględniono składniki 
wynagrodzenia personelu zgodnie z Wytycznymi oraz zgodnie z przepisami krajowymi, w 
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny. 

2.  Wykonanie zadań przez Zleceniobiorcę będzie potwierdzone sporządzonym przez niego 
protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w 
danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 

3.  Na podstawie protokołu wystawiany będzie stosowny dokument księgowy (rachunek), 
będący podstawą rozliczenia wykonania przedmiotu umowy. 

4.  Rozliczenia z tytułu wykonywania umowy będą realizowane w okresach miesięcznych lub 
kwartalnych, zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu. 
 
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu płatności w przypadku 
przedłużającej się procedury rozliczenia wydatków i nie otrzymania w przewidzianym 
terminie wypłaty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Jeżeli 
zaistnieje taka okoliczność – Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia Zleceniobiorcy o zaistniałym fakcie i wyznaczeniu planowanego terminu 
płatności. 
 

 

§ 5 

Oświadczenia Zleceniobiorcy 

Zleceniobiorca oświadcza Zleceniodawcy, iż: 
 
1. Obciążenie wynikające z zaangażowania w projekcie nie wyklucza możliwości prawidłowej 
i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy, 
 
2. Łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy 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 Zleceniobiorca 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. Podejmuję się realizacji przedmiotu zamówienia osobiście, jako osoba fizyczna, której 
usługi zlecone zostają umową cywilno-prawną (umową zleceniem z osobą fizyczną)  
i oświadczam, iż nie będę podzlecał wykonywanych czynności lub ich części osobom trzecim. 
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4. Posiadam odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, które udokumentowałam/em na etapie 
składania Formularza oferty w związku z zapytaniem ofertowym z dn. 01 grudnia 2017r., co 
pozwoli na kompleksowe świadczenie usługi w ramach niniejszej Umowy. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

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

2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę, bez podania powodu, z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia, który wynosi 1 miesiąc. 

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego o umowie zlecenie.  
 
4.  Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w Umowie. 

5.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Zleceniodawca  Zleceniobiorca 

 
 
 
 
 
 
Załączniki do Umowy: 
1. Formularz oferty wraz z załącznikami 
 

 

 


