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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 7.1.1-1/2019 

 
UMOWA NR …………….. 

DLA CZĘSCI 2 
 
zawarta w dniu  ……………… 2019r. pomiędzy  
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie z siedzibą: ul. Częstochowska 
75, 26-065 Piekoszów, REGON 830410942, NIP 959-129-37-01, zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez: 
Pana Grzegorza Kaletę – Dyrektora.   
a  
……………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez …………………. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o zamówienie dotyczące rozliczenia projektu i przygotowania i przeprowadzenia zamówień 
publicznych pt. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w 
Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Piekoszowie oraz Samorządowym 
Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach”, współfinansowany w ramach Regionalnego 
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach 
Priorytetu 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu 
projektów: Rozwój e-zdrowia) 
zawarto umowę o następującej treści: 

 
§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest 

 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności 
powierzonych na podstawie art. 15 ust. 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych / Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm. polegających na; : 
 
1. Nadzorze formalnym i merytorycznym przy udzieleniu zamówienia publicznego powyżej 30 000 

EURO w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki 
wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Piekoszowie 
oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach” 

 

2. Przygotowaniu i udzieleniu zamówień publicznych na wybór wykonawców na wymienione w ust.1 
zadania stosownie do obowiązującego stanu prawnego określonego w ustawie Prawo zamówień 
publicznych i przedstawionej dokumentacji. 

3. Reprezentacja Zleceniodawcy przed KIO  i SO w związku z prowadzonymi postępowaniem. 
4. Składanie wyjaśnień przy kontrolach dot. udzielonego zamówienia publicznego. 

 
§2 

OBOWIĄZKI STRON 
 
1. Zamawiający zapewni Wykonawcy bieżącą współpracę i dostęp do wszystkich niezbędnych 

informacji i dokumentacji niezbędnych do realizacji umowy. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się przebiegiem prac i uzyskiwanymi wynikami 

analiz. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany: 
1) wykonywać przedmiot umowy terminowo i z należytą starannością; 
2) zachować w tajemnicy wszelkie fakty, informacje i okoliczności poznane i udostępnione  

w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
4. Zamawiający jest zobowiązany:  

1) do udzielenia Wykonawcy koniecznej pomocy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 
2) dostarczyć Wykonawcy wszystkich żądanych przez niego informacji i dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  
 

§3 
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy  
      do 30.11.2019r. 

§4 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają cenę brutto w wysokości ……………………………….. zł  
2. Zapłata zostanie dokonana na konto wskazane na fakturze/rachunku. 
3. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym płatnikiem VAT i jest upoważniony do 

wystawiania faktury VAT1. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie 

w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury/rachunku Zamawiającemu.  
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.  
6. Wynagrodzenie o którym mowa w niniejszej umowie jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 

§5 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1)  jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły 
w czasie realizacji zadania, 
2) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest 
zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.  
3) w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego 
wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, żądać od 
Wykonawcy właściwego odszkodowania do kwoty 5000 zł brutto oraz zawrzeć umowę z innym 
Wykonawcą,  
4) jeżeli nastąpiła zmiana wymogów/nowe zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące przedmiotu 
umowy lub realizacji projektu.  
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia  
w określonym pierwotnie terminie, 

                                       
1 Jeśli dotyczy. 
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b) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

c) akceptacji zmiany terminu realizacji projektu przez IZ. 

 
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
Zamawiającego; 

2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w niniejszej umowie; 

3) na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały 
ocenie. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

§6 
ODPOWIEDZIALNOŚC ZA WYKONANIE UMOWY   

1. Strony mają prawo do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł brutto za każdy przypadek stwierdzenia 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. O każdym przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie 

wskazując w jakim zakresie umowa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. 

3. Łączna wysokość kar umownych i odszkodowań od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego nie 

może przekroczyć kwoty 5000 zł brutto.  

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia z Instytucją Pośredniczącą. Nie przysługuje wówczas Zamawiającemu 
wynagrodzenie z tytułu niewykonanej części zamówienia analogicznie do okresu, który nie 
został wykonany.  

3. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia 
przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ogólne przepisy prawa i wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

6. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego 
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.  

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Zamawiający:        Wykonawca: 


