
1 
 

UMOWA NR ………………….. 

zawarta w dniu ……………..…………. w Częstochowie, pomiędzy  

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,  

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………… 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi opracowania 

dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „eCareMed – Wdrożenie e-usług  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie”, planowanego do 

współfinansowania w ramach naboru nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-352/19 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,obejmującej: 

1) wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wraz z załącznikami wymaganymi regulaminem 

konkursu, 

2) Studium wykonalności rozumianego jako analizę finansową, ekonomiczną, wrażliwości, ryzyka, 

wykonalności instytucjonalnej, prawną i analizy specyficzne wraz z uzasadnieniem realizacji 

przedsięwzięcia. 

2.  Przedmiotowe dokumenty muszą być zgodne z wytycznymi do konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-

24-352/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

 

§ 2 

1. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z poniższymi warunkami: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie, 

standardzie, formie i dokładności zgodnymi z wymogami obowiązującymi dla projektów 

aplikujących o wsparcie ze środków unijnych, z uwzględnieniem wszelkich aktualnych na 5 dni 

kalendarzowych przed terminem wykonania umowy, wytycznych Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020, 

2) Wniosek o dofinansowanie winien zostać wypełniony w Lokalnym Systemie Informatycznym 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz 

z dołączonymi niezbędnymi załącznikami do wniosku. Zamawiający nada profilowi 

Wykonawcy uprawnienia do edycji wniosku. 

3)  Na potrzeby realizacji niniejszej umowy ustala się przekazywanie dokumentów przez obydwie 

strony w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający dokonuje 

weryfikacji, uzyskuje podpisy i odsyła dokumenty do Wykonawcy w celu zamieszczenia  

w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej, będącej 

przedmiotem zamówienia w przypadku zmiany Regulaminu konkursu, Wytycznych oraz 
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dokonania na wezwanie Instytucji Organizującej Konkurs w zakresie i terminach określonych 

regulaminem konkursu wszelkich korekt i wyjaśnień podczas oceny formalnej i merytorycznej,  

a także w trakcie wykorzystania środków odwoławczych przewidzianych regulaminem konkursu.  

 

§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia ogłoszenia wyników przez 

Instytucję organizującą Konkurs. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie umożliwiającym wykonanie 

usługi. 

3.  Do kontaktu ze strony Zamawiającego upoważniona/y będzie Pan/Pani …………………………… 

4.  Do kontaktu ze strony Wykonawcy upoważniona/y będzie Pan/Pani …………………………… 

 

§ 4 

1. Przekazanie przedmiotu umowy w formie elektronicznej nastąpi w terminie: 

1) do 02.12.2019 r. przygotowanie pierwszej wersji wniosku aplikacyjnego (w tym studium 

wykonalności), 

2) do 16.12.2019 r. ostateczna wersja wniosku aplikacyjnego (w tym studium wykonalności) 

2. Zamawiający po sprawdzeniu kompletności dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych podpisuje 

protokół odbioru dokumentacji aplikacyjnej lub pisemnie odmawia podpisania tego protokołu 

z uzasadnieniem odmowy i wyznacza termin na uzupełnienie braków z zagrożeniem, że po 

bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie 

w odpowiednim stosunku lub odstąpi od umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia braków wskazanych przez 

Zamawiającego.  

4. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę złożenia przez Wykonawcę 

kompletnej dokumentacji, którą Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń lub jej kompletność została 

uzupełniona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania dokumentacji aplikacyjnej w trakcie 

opracowywania, tj. spotkania Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego celem konsultacji  

i kontroli postępu prac. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto 

……………………zł (słownie: …………………..), które obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym: 

1) ……………….. zł brutto za dokumentację określoną w § 1 pkt 1), 

2) ……….………. zł brutto za dokumentację określoną w § 1 pkt 2), 

 

 

2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w wysokości: 

a) ……………… zł brutto po przekazaniu przedmiotu umowy wskazanego w § 1 na podstawie 

protokolarnego odbioru przedmiotu umowy (70% kwoty określonej w § 5 ust. 1), 
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b)  ……………… zł brutto po zakończeniu procedury naboru nr RPSL02.01.00-IZ.01-24-352/19 

(30% kwoty określonej w § 5 ust. 1). 

3.  Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 5 ust. 1 płatne będzie 

na podstawie faktur/rachunku wystawionych przez Wykonawcę, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze/ rachunku. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. 

5. Zapłata faktury/ rachunku nastąpi w terminie do 60 dni od daty jej doręczenia do siedziby 

Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/ rachunku. 

 

§ 6 

1. Dokumentacja aplikacyjna stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie 

przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.). 

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie 

majątkowe i prawa zależne do dokumentacji aplikacyjnej powstałej w wyniku wykonania umowy 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

we wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego  

w czasie korzystania przez Zamawiającego w następującym zakresie:  

a) używania i wykorzystywania w całości lub części, 

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu,  

w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

 

§ 7 

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie 

z wymogami, o których mowa w § 2. 

2. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Zamawiający może żądać ich 

nieodpłatnego usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, 

że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie 

w odpowiednim stosunku lub naliczy kary umowne zgodnie z § 8 ust.1 pkt 3. 

 

§ 8 

1. Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto,  

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy dokumentacja aplikacyjna powinna być 

dostarczona, 

3) za zwłokę w usunięciu braków lub wad dokumentacji aplikacyjnej w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki i za każdą wadę osobno. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. W przypadku wad wniosku aplikacyjnego lub któregokolwiek z jego załączników sporządzonych 

przez Wykonawcę, w wyniku których Zamawiający nie otrzyma dofinansowania lub złożony przez 
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niego wniosek zostanie odrzucony, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 25% wartości wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej 

zgody Zamawiającego informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych lub 

finansowych dotyczących Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, które Wykonawca 

uzyska przy wykonywaniu umowy za wyjątkiem ustawowego obowiązku udzielania takich informacji 

uprawnionym organom publicznym. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej. 

4. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJACY: 


