Załącznik Nr 2
WZÓR UMOWY
zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

pomiędzy:
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38,
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu: Kingę Wieczorek
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………..
reprezentowaną przez:
……………………..
zwaną dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie Programu Naprawczego dla Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. zwanego dalej Programem. Oferta i
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert stanowią odpowiednio załączniki do umowy i są jej
integralną częścią.
 Umowę zawarto zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
poz 1986 j.t. z późn. zm.) w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert
na wykonanie Programu Naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach sp. z o.o.
3. Na przedmiot umowy w szczególności składa się :
1) Opracowanie i sporządzenie Programu Naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Świętochłowicach sp. z o.o w wersji papierowej ( 3 egz) oraz elektronicznej edytowalnej
(doc, docx) oraz w pdf,

2) Uczestniczenie w spotkaniach z Radą Nadzorcza, Zgromadzeniem Wspólników lub Radą
Miasta jeżeli podmioty te uznają za konieczne zaprezentowanie programu lub uzyskanie
wyjaśnień w jego zakresie,
3) Dokonanie zmian w przypadku stwierdzenia błędów w programie lub jego założeniach.

TERMINY REALIZACJI
§ 2.
Termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi do 31 lipca 2019 r.

OBOWIĄZKI STRON
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością,
zgodnie z obowiązującymi standardami, etyką zawodową i przepisami prawa oraz
postanowieniami niniejszej umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy dane i dokumenty w celu przeprowadzenia czynności
wymaganych do sporządzenia Programu Naprawczego.
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zwróci wszystkie otrzymane dokumenty
lub w inny sposób usunie informacje pozyskane w trakcie wykonywania umowy od
Zamawiającego lub w inny sposób.
PODWYKONAWSTWO
§ 4.
Zamawiający nie dopuszcza zlecenia wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom,
a Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot umowy nie będzie korzystał
z podwykonawców.
WYNAGRODZENIE
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe na kwotę:
Brutto …............zł (słownie: ……………………….........................………złotych).
w tym ……........ % VAT
2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową. Podstawą wystawienia
faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odebrania zakończonego przedmiotu
umowy. Protokół zostanie podpisany do 3 dni roboczych od daty otrzymania wykonanego
przedmiotu umowy.
3. Termin realizacji należności wynikającej z faktury wynosi 30 dni od daty wpływu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.
4. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w ust 1 zawiera wszystkie składniki
cenotwórcze i składając swoja ofertę skalkulował wszystkie czynniki mogące mieć na nią
wpływ.

KARY UMOWNE
§ 6.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie
zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i
okolicznościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
b) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy dzień opóźnienia, licząc
od następnego dnia po upływie terminu umownego określonego dla niniejszego
przedmiotu umowy,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
2. Każda ze stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez druga stronę
umowy rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
żądania zapłaty.
3. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić
poprzez potrącenie wysokości kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach
ogólnych, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego
tytułu.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 7.
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części, w szczególności w
przypadkach:
a) nie rozpoczęcia, opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę
dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że nie zostanie on realizowany
zgodnie z warunkami umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w realizacji przedmiotu
umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty
Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,
b) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie
likwidacji Wykonawcy.
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesiąca
od dnia w którym powziął informację o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku
zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 lit b odstąpienie od umowy dotyczy
jedynie niewykonanej części umowy i w stosunku do niej nie wywołuje skutku wstecznego
(skutek ex nunc).
5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia
i wskazaniem terminu odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych
z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.
ZMIANY UMOWY
§ 8.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących przypadkach:
a) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w przypadku:
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT
b) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:
- wystąpienia nieprzewidywalnych sytuacji , których strony nie były w stanie przewidzieć
na etapie składania oferty ( np. nieprzyjęcie programu przez organy nadzorcze spółki i
konieczność jego zmiany, modyfikacji itp.). Zmiana terminu wykonania umowy nie
uprawnia Wykonawcy do żadnego dodatkowego wynagrodzenia.
- działania sił wyższych
2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust.1 jest nieważna.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
KLAZULE POUFNOŚCI
§ 10.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności materiałów i informacji

uzyskanych od Zamawiającego. Obowiązek zachowania poufności obejmuje w
szczególności zakaz ujawniania i przekazywania informacji osobom trzecim, a także
zabezpieczenie materiałów i informacji przed dostępem osób niepowołanych.
2. Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
PRAWO AUTORSKIE
§ 11.
1. W ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy, Zamawiający nabywa od Wykonawcy

prawa autorskie bez ograniczeń do korzystania z Programu, o których mowa w § 1 w
szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) Zwielokratniania i utrwalania Programu dowolną techniką;
2) Wprowadzania Programu do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń;
3) Wprowadzania i wykorzystywania Programu we wszelkich formach i w każdy sposób
w Internecie oraz innych sieciach komputerowych;

4) Wystawiania i publikowania Programu dowolną techniką;
5) Wykorzystania go przy opracowaniu innych analiz.
2. Przejście na rzecz Zamawiającego prawa do korzystania z Programu następuje na mocy
niniejszej Umowy z chwilą dokonania odbioru Programu przez Zamawiającego.
§ 12.
Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać
cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub
zawrzeć co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym
w szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności.
§ 13.
1. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
a) znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
b) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dotyczą,
c) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby
zostały prze nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło
prawa osób, których dotyczą.
2. W przypadku gdyby w trakcie trwania umowy okazało się konieczne zawarcie umowy
dotyczące przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się taka umowę w
kształcie zaproponowanym przez Zamawiającego podpisać w terminie do 7 dni od daty
otrzymania jej projektu.
§ 14.
Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych:
- ze strony Zamawiającego jest: ……………..........
- ze strony Wykonawcy jest ……………………. .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą mieć formę pisemna.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

