Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
nr spr. 07/ZP/2020/Z
UMOWA (wzór) nr ………………………
zawarta w dniu ............................ roku w Pilchowicach pomiędzy:
Szpitalem Chorób Płuc im. Św. Józefa
44 - 145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
NIP: 9691162275
REGON: 276215293
zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000050139,
reprezentowanym przez:
Joanna Niestrój – Ostrowska - Dyrektor
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
zwanym dalej WYKONAWCĄ

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr spr. 07/ZP/2020/Z) o
wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ,
przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019r., Dz. U. 1843 z późn. zm.), na mocy którego nie stosuje się przepisów ww. ustawy
do zamówień o tej wartości.

1.

2.

3.

§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy obejmujący
przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach wniosku, przygotowanie wkładu
merytorycznego do studium wykonalności oraz wniosku dla projektu (RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 w
ramach Osi Priorytetowej II - Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla
3. typu projektu — Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych
usług publicznych z obszaru e-zdrowia) i/lub (POWR.05.02.00-00-0044/18 w ramach Programu Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 5.2. Dostępność Plus dla zdrowia).
Projekt planowany jest do realizacji w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), w ramach II Osi Priorytetowej — Cyfrowe Śląskie,
Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. 3 typ projektu: Tworzenie systemów i
aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usłu g
publicznych w obszarze e-zdrowia/ Projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – Działanie 5.2 Dostępność Plus dla zdrowia, mające na celu poprawę
dostępności szpitali w zakresie architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym dla
osób ze szczególnymi potrzebami.
Szczegółowy opis będący załącznikiem do niniejszej umowy znajduje się w „Zapytaniu ofertowym”.
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4.

5.
6.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie
sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w języku polskim w wersji drukowanej
w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. formacie: *doc,*pdf i *xls.
Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności,
przy zachowaniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zasadami
współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy zachowaniu pełnej poufności
powierzonych danych.
§2

1.
2.

3.
4.

5.

Przedmiot umowy określony w § 1 będzie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
decyzji instytucji oceniającej o rozstrzygnięciu konkursu tj. do ……………. 2020 r.
Ostateczny odbiór dokumentów będących przedmiotem umowy odbędzie się w ww. terminie na
podstawie protokołu zdawczo — odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy lub przez
upoważnionych przez nich przedstawicieli, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, co do tego przedmiotu.
Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu traktuje się
jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku jeżeli pomiędzy datą odbioru przedmiotu umowy a datą złożenia wnio sku dla projektu
powstanie konieczność uzupełnienia lub zmiany przedmiotu umowy wynikająca z warunków projektu lub
wytycznych Instytucji pośredniczącej Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezwłocznie zmiany od
momentu poinformowania go o tym przez Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia.
Osobami upoważnionymi do podpisania ww. protokołu są:
a)
ze strony Zamawiającego:
…………………………………………………………………………………………….
b)

ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………….
§3
1. ...................... Wykonawca z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy otrzyma
Wynagrodzenie w kwocie
........................ zł netto, plus 23% podatku VAT, co daje…………………….. zł brutto.
2.
Wszelkie koszty Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnego z zał. 1.1 —
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia mieszczą się w wynagrodzeniu ustalonym w pkt. 1 niniejszego
paragrafu.
3.

4.

1.

Wykonawca za zrealizowanie przedmiotu umowy wystawi fakturę VAT. Podstawą wystawienia
faktury jest dwustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy. Termin płatności faktury
wynosi do 30 dni, licząc od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej (pod względem
merytorycznym i formalnym) faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie.
§4
Zamawiający udzieli Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego
i Wykonawcę — z zachowaniem przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej — wszelkich
informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu. które będą niezbędne do
prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że informacje te będę
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udzielone w formie, w jakiej Zamawiający je posiada bez dodatkowego przetwarzania z jego strony.
W przypadku, gdy Strony nie uzgodniły inaczej Zamawiający zobowiązany jest udzielić
informacji/dokumentów/danych w terminie do 7 dni roboczych od daty zwrócenia się o nie przez
Wykonawcę. W przypadku nieudostępnienia wszystkich niezbędnych, udostępnienia błędnych. niepełnych
informacji/danych/dokumentów/itp. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż na dzień
podpisania umowy ustalił z Zamawiającym zakres potrzebnych mu informacji i dokumentów i ma
wiedzę czy Zamawiający je posiada i jaka jest ich treść.
2.

Jeżeli informacje, dane oraz dokumentacje dostarczone przez Zamawiającego nie nadają się do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić
prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie
zawiadomić o tym Zamawiającego. Strony mogą wówczas w miarę możliwości przedłużyć termin
realizacji umowy, jednak nie dalej niż na 7 dni przed końcem naboru wniosków do projektu.

3.

Zamawiający zobowiązany jest do składania oświadczeń oraz przekazywania informacji zgodnych ze
stanem faktycznym i prawnym w całym okresie realizacji niniejszej Umowy, za co ponosi pełną
odpowiedzialność.

4.

Wszelkie dokumenty i materiały przekazane Wykonawcy mogą być wykorzystane wyłącznie na
potrzeby realizacji niniejszej umowy i nie mogą być ujawniane jakimkolwiek innym podmiotom, objęte są
poufnością pomiędzy Stronami. Po zakończeniu umowy Wykonawca zwróci wszelkie otrzymane dokumenty
i materiały Zamawiającemu, a pliki komputerowe usunie ze swoich dysków w terminie do 10 dni
roboczych.
§5

Jeżeli przekazana dokumentacja będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi
w niniejszej Umowie, Zamawiający na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej
dokumentacji i wezwie Wykonawcę, aby w określonym przez Zamawiającego terminie usunął zgłoszone
przez Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji lub szczegółowo uzasadnił w formie pisemnej
ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych nieprawidłowości. W wypadku nie zachowania przez
Wykonawcę terminu do usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kar
umownych, o których mowa w § 7 umowy.
§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, te wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

1.

§7
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:
a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 4 – w wysokości 1 %
wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z winy leżącej po stronie Wykonawcy,
Zamawiający nie ponosi kosztów realizacji projektu i nie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty
wskazanej w § 3 ust. 1,
c) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1,
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d) w przypadku odrzucenia przez instytucję oceniającą złożonego wniosku, z winy leżącej po stronie
Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi kosztów realizacji projektu i nie będzie zobowiązany do
uiszczenia opłaty wskazanej w § 3 ust. 1 oraz Wykonawca pokryje szkodę wyrządzoną
Zamawiającemu zgodnie z ust. 4,
e) w przypadku niedotrzymania terminu przez Wykonawcę o którym mowa w § 4 ust. 4 – w
wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1.
2.
Kary, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma
prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot niniejszej umowy współfinansowany jest z dotacji.
Wobec powyższego strony ustalają, iż opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
którego skutkiem będzie utrata przez Zamawiającego wymienionej dotacji lub jej części, spowoduje, iż
po stronie Wykonawcy powstanie obowiązek zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w wysokości
utraconej dotacji, lecz nie wyższego niż wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonanego
przedmiotu umowy.
4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody w całości, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
1. Wszelkie spory związane z przedmiotem niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na
drodze polubownej.
2. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będę ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony przewidują możliwość zmiany urnowy w szczególności w przypadku, gdy ulegnie zmniejszeniu liczba
urządzeń stanowiących zakres przedmiotu umowy — proporcjonalnie do tej zmiany.
4. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do dnia zatwierdzenia przez instytucję oceniającą poprawność
złożonego wniosku (brak zastrzeżeń merytoryczno – formalnych).
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznik do umowy:
1. Oferta Wykonawcy
2. Umowa powierzenia danych

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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