
 

U M O W A 

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

Powiatem Suwalskim ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki NIP 844-20-81-910 Zakład 

Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki, reprezentowanym 

przez: 

Bożennę Jadwigę Chmielewską – Kierownik 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a   

………………………………………………………………………………………………, 

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usług fizjoterapeutycznych dla pracowników 

niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w ramach 

rehabilitacji leczniczej. Miejscem wykonania usług jest Zakład Aktywności Zawodowej SOWA 

w Lipniaku, 16-402 Suwałki, Lipniak 3 wykorzystując bazę i sprzęt znajdujący się na stanie 

zakładu. 

 
§ 2 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zabiegów 

fizjoterapeutycznych na podstawie zleceń zlecającego lekarza neurologa. 

Wykonawca zobowiązuje do prowadzenia dokumentacji medycznej tj. potwierdzeń z 

wykonanych zabiegów. 

Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego jest p. Jolanta Sinkiewicz. Osobą odpowiedzialną 
za przyjęcie i realizowanie rejestracji ze strony Wykonawcy jest ……………………………. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wymienione w § 2 usługi w okresie 

od 10.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w ilościach zleconych zabiegów przez lekarza 

neurologa.    

2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia ilości 

zabiegów. 

3. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za 2- tygodniowym 

okresem wypowiedzenia złożonym na piśmie. 

4. Każda ze stron ma prawo do wcześniejszego rozwiązania przedmiotowej umowy 

w przypadku naruszenia jej postanowień przez drugą stronę. 
  

§ 4 

Wykonawca za właściwie wykonanie umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

…………….. zł. brutto (słownie: ……………… złotych brutto) za jedną godzinę 
usług fizjoterapeutycznych płatne w terminie do 14 dni od daty przedłożenia faktury, 

przelewem na konto Zleceniobiorcy podane  na fakturze. 

 

 

§ 5 



1. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby realizować usługi zgodnie ze 

wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i umiejętnościami zawodowymi oraz z 

uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny, dostępnymi metodami i środkami 

zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane 

odrębnymi przepisami 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji, w których posiadanie wszedł w czasie obowiązywania niniejszej 

umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkody. Wykonawca 

oświadcza, iż są mu znane przepisy dotyczące naruszenia tajemnicy służbowej zawarte 

w Kodeksie Karnym. Nadto poddaje się odpowiedzialności odszkodowawczej 

związanej z naruszeniem tej tajemnicy, jeśli w wyniku tego Zamawiający  poniósł 

szkodę. 
2. Na potrzeby niniejszej umowy strony przyjmują następującą definicję tajemnicy 

służbowej: za tajemnicę służbową uważa się wszelkie informacje, jakie Wykonawca 

zyskał bezpośrednio, pośrednio, lub w inny sposób w związku z realizacją niniejszej 

umowy. 

§ 7 

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie. 
 

 § 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do spraw 

nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 

jeden dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

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

       Wykonawca                                                                      Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 2 do umowy 

 

PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „wykonanie usług fizjoterapeutycznych 

i leczniczych”. 

Nr sprawy: DA.26.1/2018 

Negocjacje prowadzono w dniu 08.02.2018 roku. 

W negocjacjach udział wzięli: 

1. Adam Szałanda – Dyrektor  Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera  w 

Suwałkach 

ze strony Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku: 

1. Bożenna Chmielewska – Kierownik ZAZ SOWA w Lipniaku 

 

Negocjacje prowadzono w oparciu o ofertę Gabinetu Fizjoterapii i Masażu. 

 

Przedmiot negocjacji 

Negocjacje prowadzone były:  

w zakresie cen proponowanych zabiegów: elektroterapia, ultradźwięki, magnoterapia, lasero-

terapia, bioptron, krioterapia, turnusów rehabilitacyjnych. 

W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły ceny netto w wysokości: 

Elektroterapia – 11 zł (cena słownie: jedenaście złotych) 

Ultradźwięki  - 11 zł (cena słownie: jedenaście złotych) 

Magnoterapia – 9 zł (cena słownie: dziewięć złotych) 

Laseroterapia -11 zł (cena słownie: jedenaście złotych) 

Bioptron – 11 zł (cena słownie: jedenaście złotych) 

Krioterapia – 13 zł (cena słownie: trzynaście złotych) 

   

Turnus rehabilitacyjny  - (10 dni zabiegowych: masaż+dwa zabiegi fizykoterapeutyczne) – 350 

zł (cena słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) 

Turnus rehabilitacyjny (10 dni zabiegowych: masaż+trzy zabiegi fizykoterapeutyczne) – 420 

zł (cena słownie: czterysta dwadzieśca złotych) 

Turnus rehabilitacyjny (10 dni zabiegowych po trzy zabiegi fizykoterapeutyczne dziennie) – 

300 zł (cena słownie: trzysta złotych). 

 

Na tym negocjacje zakończono. 

 

      Wykonawca:       Zamawiający: 

 


