
 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – wzór umowy: 

UMOWA  

zawarta w dniu ……...06.2020 roku, pomiędzy:  

Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. L Markiefki 87, NIP 954-265-23-30; 

REGON 241032074; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315658 dla której akta rejestrowe prowadzi 

Sąd Rejonowy Katowice- Wschód  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 7.490.000 zł.  

reprezentowanym przez: 

1. Agnieszkę Podgórską  – Prokurent,  

2. Małgorzatę Jagiełło-Bartyzel – Prokurent, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

 ...............................................................................................................................................................................................................   

reprezentowaną przez: 

1.  ...................................................................................................................................................................................................  

2.  ...................................................................................................................................................................................................  

 zwana dalej „Wykonawcą",  

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wniosek aplikacyjny wraz 

z wymaganą dokumentacją konkursową oraz z załącznikiem nr 3 – „dokumentacja techniczna niezbędna do przygotowania 

projektu” dla konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Osi 

Priorytetowej 2. Cyfrowe Śląskie w zakresie Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Poddziałanie 

2.1.3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych 

z obszaru e-zdrowia.  

2. Przedmiot umowy należy dostarczyć Zamawiającemu - w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive (format PDF 

i DOC) oraz dodatkowo w  ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej.  

§ 2. 

Obowiązki Zamawiającego. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia dokumentów, danych i informacji, niezbędnych do realizacji 

umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty, o których mowa w ust. 1 do dnia 24.07.2020r. 

3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, poprawność, kompletność i prawdziwość dostarczonych Wykonawcy 

dokumentów, danych i informacji. 

 

  



 

 

 

 

 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowań, stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zaleceniem 

Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie 

z wymogami określonymi przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonaniu 

niniejszej umowy jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać w toku realizacji przedmiotu umowy zalecenia  Zamawiającego oraz uzyskać 

akceptację Zamawiającego w zakresie proponowany rozwiązań.  

5. Jeżeli do przygotowanych przez Wykonawcę dokumentów w ramach złożonego wniosku, zostaną zgłoszone zastrzeżenia 

przez Jednostkę Oceniającą, Wykonawca zobowiązuje się do ich wyjaśnienia i dostosowania opracowań do stawianych 

wymogów w wyznaczonym przez Jednostkę Oceniającą terminie. 

6. Jeżeli zastrzeżenia zgłoszone przez Jednostkę Oceniającą będą dotyczyć dokumentacji źródłowej, Wykonawca dokona 

korekty wniosku po uprzednim usunięciu wad w dokumentacji źródłowej przez Zamawiającego. Skorygowane dokumenty 

źródłowe Zamawiający winien dostarczyć Wykonawcy nie później niż na 3 pełne dni robocze przed upływem terminu 

wyznaczonego przez Jednostkę Oceniającą. 

§ 4. 

Zapewnienia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody 

natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, związana z realizacją umowy powinna być kierowana do następujących osób: 

a. ze strony Zamawiającego: 

Joanna Jasik - w sprawach proceduralnych, tel.:  664-318-080 e-mail: j.jasik@bonifratrzy.katowice.pl 

Ryszard Cholewa - w sprawach merytorycznych, tel.: 519-546-490 e-mail: r.cholewa@bonifratrzy.katowice.pl 

b. ze strony Wykonawcy osobą do kontaktu będzie: 

 .…………………………..…………………..………...., tel:. .…………………………..……………………....,  e-mail: .…………………………..………………………………………………... 

§ 5. 

Odbiór 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive (format PDF 

i DOC) na adres e-mail sekretariat@bonifratrzy.katowice.pl, oraz dodatkowo w  ilości 2 egzemplarzy w  formie papierowej 

do Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach ul. ks. L. Markiefki 87 III piętro, Sekretariat Dyrektora, do dnia 24.07.2020 

roku.  

2. Potwierdzeniem przyjęcia opracowań przez Zamawiającego będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie 

strony.  

3. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgłaszając zastrzeżenia co do kompletności 

i zawartości przekazanego przedmiotu umowy. W takim wypadku protokół podpisuje się po uzupełnieniu lub poprawie 

przedmiotu umowy.  
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§ 6. 
Warunki płatności 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie płatne w dwóch transzach (I transza 

w wysokości 70% wynagrodzenia: po złożeniu i pozytywnej ocenie przedmiotu umowy przez Jednostkę Oceniającą do której 

będzie złożona aplikacja, II transza w wysokości 30% wynagrodzenia: po przyznaniu dofinansowania i pod warunkiem jego 

przyznania): 

- ………………………. zł netto  (słownie: ……………………………………………………………………………………………………. w momencie dostarczenia wniosku, 

- ………………………. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………. gdy zostanie przyznane dofinansowanie.  

Za dzień przyznania dofinansowania przyjmuje się dzień opublikowania na stronie internetowej RPO WSL wyników naboru 

w ramach Poddziałania 2.1.3., zgodnie z którymi projekt objęty niniejszą umową będzie umieszczony na liście podstawowej 

projektów wybranych do dofinansowania. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 płatne będzie w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w złotych polskich.  

4. Należność będzie płatna przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

§ 7. 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

1. W przypadku wadliwego wykonania opracowania przez Wykonawcę, skutkującego odrzuceniem wniosku z przyczyn 

formalnych leżących po stronie Wykonawcy lub przekazania przez Wykonawcę kompletnych opracowań lub ich uzupełnień 

w terminie uniemożliwiającym skuteczne złożenie lub poprawę wniosku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1  Wykonawcy nie przysługuje. 

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu  przez Wykonawcę opracowania lub jego uzupełnieniu w terminie wyznaczonym 

w niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto 

przewidzianego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 6 ust. 1. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

§ 8. 

Zachowanie poufności 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, 

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych i innych dotyczących drugiej strony umowy, 

a otrzymanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. 

2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie w celach 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

3. Strony zobowiązują się do ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom lub przedsiębiorstwom, wobec których 

ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów 

określonych niniejszą umową. 



 

 

 

 

 

4. Strony zobowiązują się do niekopiowania, niepowielania, ani rozpowszechniania jakiejkolwiek informacji lub jej części, czy 

dokumentu za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celach związanych z realizacją niniejszej umowy. 

5. Niniejsze zobowiązanie ma charakter bezterminowy. 

 
6. Wymogi zawarte w ust. 1-5 niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek informacji jeśli: 

a) są one opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszenia obowiązku zachowania 

poufności przez którąkolwiek ze stron; 

b) ujawnienie informacji jest konieczne na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Zamawiający zgadza się na publikację jego nazwy na liście referencyjnej Wykonawcy. 

§ 9. 

Prawa autorskie  

1. Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań po ich odbiorze. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, co następuje:  

a) Jako autor opracowań będzie wyłącznym posiadaczem majątkowych praw autorskich do opracowań, jako całości 

i wszelkich materiałów wykorzystanych w opracowaniach, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i z nich 

korzystać.  

b) Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie 

naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

3. Z chwilą otrzymania wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do opracowań, jako całości i wszelkich materiałów wykorzystanych w przekazanej dokumentacji 

składającej się na opracowania.  

4. Przeniesienie następuje bez żadnych ograniczeń, w szczególności terytorialnych, ilościowych i czasowych, na wszelkich 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności: utrwalenia, 

zwielokrotnienia każdą techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci 

teleinformatycznych i informatycznych, publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, 

dzierżawa, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za 

pomocą satelity.  

5. Wynagrodzenie umowne zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw na wszelkich 

polach eksploatacji oraz wynagrodzenie wszystkich osób, które wniosły wkład twórczy do stworzenia opracowań.  

6. Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania odrębnych płatności wynagrodzenia za wykorzystanie opracowań, jako 

całości i poszczególnych materiałów w nim zamieszczonych na każdym polu eksploatacji. 

7. Wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich, Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego 

własność egzemplarzy opracowań na uzgodnionym nośniku.  

8. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie autorskich praw zależnych 

do przekazywanych opracowań. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego i/lub podmioty działające na jego zlecenie zmian 

w przekazywanych opracowaniach w zakresie niezbędnym do aktualizacji i dostosowania do aktualnych potrzeb 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający ma prawo przenoszenia autorskich praw majątkowych do opracowań na osoby trzecie.   

  



 

 

 

 

 

§ 10. 
Termin zawarcia umowy  

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia …………………………….….. 2020 roku do dnia faktycznego wykonania umowy lub jej 

rozwiązania. 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 


