ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zaproszenia do składania ofert

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ........................... r. w Katowicach pomiędzy:
Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Leopolda Markiefki 87,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315658, kapitał
zakładowy 7 490 000,00 zł, REGON 241032074, NIP 954 265 23 30,
reprezentowaną przez………………………………………………………………
zwaną dalej „Zleceniodawcą”
a
……………………………………………………………..
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,
łącznie zwane „Stronami”
o następującej treści:
§1
1.

Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania
dokumentacji związanej z wyborem w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) dostawców dla zamówień objętych
projektem

pt.

„Poprawa

wskaźnika

zdrowych

urodzeń

oraz

ograniczenie

negatywnych

skutków

wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostycznoleczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” (dostawa i instalacja sprzętu i aparatury
medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach
sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.
2.

Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje ogłoszenie o zamówieniu wraz z opracowaniem kryteriów
oceny ofert, opisu przedmiotu zamówienia, wzory oświadczeń oraz inne dokumenty niezbędne do
prawidłowego przeprowadzenia wyboru dostawców.

3.

Strony ustalają, że Zleceniobiorca w trakcie realizacji zlecenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się
dokonywać uzgodnień ze Zleceniodawcą.

4.

Zleceniodawca zobowiązuje się współpracować ze Zleceniobiorcą przy realizacji umowy oraz dostarczyć mu
niezbędne informacje i dokumenty potrzebne do realizacji umowy, określone przez Zleceniobiorcę w terminie
5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zleceniodawca dostarczy dokumenty w terminie 5 dni roboczych
od otrzymania listy dokumentów od Zleceniobiorcy.

§2
1.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w § 1, z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką
zawodową.

2.

Zleceniobiorca nie może zaciągać w imieniu Zleceniodawcy żadnych zobowiązań.

3.

Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów:

4.

a.

ze strony Zleceniodawcy - …………………………… tel. …………………………

b.

ze strony Zleceniobiorcy - …………………………… tel. …………………………

Przy realizacji umowy Zleceniobiorca będzie współpracował z wybranymi przez siebie osobami, za których
działania ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. Lista osób przeznaczonych do realizacji umowy
w imieniu Zleceniobiorcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§3

1.

2.

Terminy realizacji zamówienia:
a.

rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy

b.

zakończenie – ………………………….

W przypadku nie dostarczenia przez Zleceniodawcę dokumentów wskazanych w §1 ust. 4 lub naruszenia
obowiązków współpracy określonych w tym ustępie, termin realizacji umowy ulega przedłużeniu o czas
w jakim Zleceniodawca nie realizował swoich obowiązków.

3.

W przypadku jeżeli z przyczyn nie dotyczących Zleceniobiorcy, np. z uwagi na konieczność oczekiwania na
aktualizację opisu przedmiotu zamówienia lub zgodę instytucji pośredniczącej na zmiany tego opisu,
Zleceniodawca nie dostarczy dokumentów wskazanych w § 1 ust. 4 albo w trakcie realizacji umowy zmieni
ich treść, termin realizacji ulega wydłużeniu o 7 dni roboczych od daty dostarczenia zaktualizowanych
dokumentów lub od daty dostarczenia Zleceniobiorcy ich zaktualizowanej treści.
§4

1.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ……………… r. do dnia …………………… r.

2.

Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku:
a.

wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami
lub w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy.

b.

jeśli Zleceniobiorca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
w terminie 10 dni od dnia jej podpisania lub przerwał ich wykonywanie, gdy przerwa trwa
dłużej niż 10 dni,

c.

jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo
zwrócenia na to uwagi i wezwania Zleceniodawcy nie wykazuje poprawy.

3.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić
od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.
§5

1.

Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
............................. zł netto (........................................ złotych) .

2.

Do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na konto wskazane w fakturze w ciągu 30
dni od daty otrzymania faktury przez Zleceniobiorcę, po bezusterkowym odbiorze usług stwierdzonym
protokołem odbioru.

4.

Zapłata nastąpi przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy.

5.

O gotowości usług do odbioru Zleceniobiorca zawiadamia Zleceniodawcę.

6.

Zleceniodawca jest zobowiązany wyznaczyć datę odbioru przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru i zakończyć czynności odbioru w ciągu siedmiu dni roboczych.

7.

Z czynności odbioru sporządza się protokół.

8.

W przypadku uchylania się Zleceniodawcy od wykonania czynności odbioru powyżej wyznaczonego terminu
Zleceniobiorca wystawia fakturę/rachunek bez protokołu odbioru.

9.

W przypadku zwłoki w płatności całości lub części należności naliczone zostaną odsetki ustawowe, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§6

1.

Strony zobowiązują się do:

a) zachowania w tajemnicy wszystkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe,
handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej strony otrzymane w trakcie współpracy,
niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł chyba że żądanie ich ujawnienia pochodzi od
organów uprawnionych do ich wystosowania i zostało złożone z zachowaniem koniecznych
procedur, o czym dana Strona niezwłocznie poinformuje drugą stronę;

b) wykorzystania informacji wyłącznie w celach określonych w Umowie;
c) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informację
nie ujawni tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części bez uzyskania uprzednio
wyraźnego upoważnienia od drugiej strony;

d) ujawniania informacji jedynie pracownikom albo doradcom strony, wobec których ujawnienie takie
będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla
celów określonych w Umowie.
2.

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek stronę obowiązku przewidzianego w niniejszym paragrafie
w ust. 1 drugiej stronie przysługiwać będzie prawo żądania naprawienia wyrządzonej szkody lub wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych.
§7

1.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.
Oświadczenie wszystkich autorów o przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Zleceniobiorcę stanowi
załącznik nr 2.

2.

Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na
wszystkich znanych polach eksploatacji zgodnych z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji
i projektów z prawem dalszego ich przeniesienia na inne podmioty.

3.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym
określonym w § 5 ust. 1.

4.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Zleceniodawcy następuje z chwilą zapłaty na rzecz
Zleceniobiorcy całości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
§8

1.

Strony postanawiają, że naprawienie szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
nastąpi przez zapłatę kar umownych.

2.

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn od niego
zależnych w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 1.

3.

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy,
w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

4.

Zleceniodawca ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

5.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu
Cywilnego z wynagrodzenia Zleceniobiorcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych
odszkodowań.

6.

Strony mogą polubownie odstąpić do naliczania kar umownych.
§9

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenia składane w wykonaniu jej postanowień wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

3.

Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy
rozstrzygane były polubownie.

4.

W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w ciągu 14 dni od powstania sporu sądem właściwym dla
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

5.

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają charakter ściśle
poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników postępowania w zakresie,
który jest niezbędny do prawidłowego wykonania Inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji
organom, kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie
postępowań.
§ 10

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZLECENIODAWCA

………………………………………

ZLECENIOBIORCA

……………………………………

Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
(wzór)

Lp.

Imię i nazwisko

Forma współpracy Zleceniobiorcy ze wskazaną osobą

1.

n.

Załącznik nr 2 do umowy
OŚWIADCZENIE
(wzór)

Jako autor opracowania:
Dokumentacja związana z wyborem w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020) dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika
zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego
poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z
o.o.” (dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla
Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.

.......................................................................
data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

