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Załącznik nr 2 do I wyjaśnień  

WZÓR UMOWY 

Umowa nr ……………./2016 

zawarta w dniu …………….2016  r. w Warszawie pomiędzy: 

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000288366, NIP 

5250008057, zwanym dalej „Zleceniodawcą” w imieniu którego działa: 

………………………………………. 

a 

………………………………………… 

 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ………, ………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………, 

Regon ……………, NIP …………… zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, w imieniu której działa: 

 

…………………………………………………. 

 

Zleceniodawca, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wraz z  

Partnerami realizuje Projekt „Nowoczesny szpital, nowoczesny ZOZ” współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e-

potencjału na Mazowszu”, działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza” 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 na 

podstawie umowy z dnia 12.07.2016 r. nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00 zawartej z 

Województwem  Mazowieckim, zwany dalej Projektem. 

 

Przygotowując się do udzielenia zamówienia publicznego na realizację Projektu, Strony 

postanawiają co następuje: 
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§ 1 

Na podstawie niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy 

następujące usługi, zwane dalej Przedmiotem umowy: 

1. Opracowanie Opisów dla Przedmiotów Zamówienia określonych w ramach Projektu „Nowoczesny 

Szpital, Nowoczesny ZOZ” w oparciu o koncepcję przedstawioną w Studium Wykonalności Projektu i 

zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym: 

a/ przygotowanie szczegółowego planu i harmonogramu wdrożenia Projektu zgodnie z umową nr          

    UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00; 

b/ opracowanie warunków udziału w postępowaniach oraz kryteriów oceny ofert; 

c/ przygotowanie specyfikacji wymagań technicznych dla wszystkich elementów Projektu; 

d/ przygotowanie wzorów umów; 

e/ udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie odpowiedzi na      

    pytania Wykonawców, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

f/ ocenę dokumentacji,  dotyczącej udzielanych zamówień publicznych w zakresie zachowania     

     spójności celów Projektu; 

g/ przygotowanie koncepcji zarządzania bezpieczeństwem danych w ramach Projektu; 

h/ pomoc merytoryczna i prawna przy rozstrzyganiu odwołań. 

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, ze posiada należyte kwalifikacje dla realizacji umowy i zobowiązuje się 

wykonać ją z należytą starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności. 

2. W celu należytego wykonania niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania 

ze Zleceniobiorcą w całym zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy, w szczególności poprzez niezwłoczne: 

a/ udzielenie odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy; 

b/ udostępnianie niezbędnych materiałów, będących w posiadaniu Zleceniodawcy; 

c/ informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie ustalenie ze Zleceniobiorcą harmonogramu realizacji prac w celu 

należytego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. W tym celu Zleceniodawca ma prawo 

kontrolowania postępu prac objętych umową oraz zgłaszania uwag. Uwagi zgłaszane będą w trybie 

roboczym. 

4. Zleceniobiorca, na każde żądanie Zleceniodawcy, zgłasza fragmenty prac, celem ich oceny i 

zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3. W przypadku braku uwag lub w razie uwzględnienia 

uwag Zleceniodawcy, prawidłowość wykonania Przedmiotu umowy w tym zakresie nie może być 

kwestionowana przy odbiorze końcowym. 
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§ 3 

1. Wykonanie zleconych usług określonych w § 1 ust. 1 pkt. a-d oraz g,  powinno nastąpić w terminie 

do …… tygodni (tj. od dnia …… do dnia ……….) od dnia zawarcia niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przedmiot umowy, w części określonej w § 1 ust. 1 pkt. e, f, h zostanie 

wykonany w okresie nie dłuższym niż …… , z zastrzeżeniem, że poszczególne rodzaje usług, 

wymienionych w tym paragrafie, wykonane będą w powiązaniu i terminie wynikającym z przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   Termin wykonania Przedmiotu zamówienia 

może być wydłużony, za zgodą obu Stron, w zależności od przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zmiana taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Przed upływem terminu określonego w ust. 1,Zleceniobiorca zgłosi Przedmiot umowy do odbioru. 

Zleceniodawca akceptuje Przedmiot umowy (podpisuje protokół odbioru bez zastrzeżeń) w terminie 

7 dni od dnia zgłoszenia go do odbioru, jeżeli wykonanie Przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z 

uzgodnieniami pomiędzy Stronami, o ile takie uzgodnienia były dokonywane. W przypadku 

niezgodności Przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w umowie, Zleceniodawca w tym 

samym terminie odmówi odbioru Przedmiotu umowy, przekazując jednocześnie Zleceniobiorcy 

uwagi dotyczące jego treści. 

3. W przypadku odmowy odbioru, Zleceniobiorca, w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym 

niż 7 dni, przedstawi do odbioru poprawiony Przedmiot umowy, uwzględniający uwagi 

Zleceniodawcy. W takim przypadku, postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Przedstawienie poprawionego przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, zgodnie z uwagami 

Zleceniodawcy w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu określonego w ust. 1, uważa się za 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie. 

5. Po upływie terminu wyznaczonego przez Zleceniodawcę na poprawienie Przedmiotu umowy, o 

którym mowa w ust. 3 i nie przedstawieniu przez Zleceniobiorcę Przedmiotu umowy do odbioru 

zgodnego z umową, Zleceniodawca może: 

a/ udzielić dodatkowego terminu na naniesienie poprawek lub 

b/ odstąpić od umowy. 

  

§ 4 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy 

wynagrodzenie w wysokości …….PLN. Wynagrodzenie płatne będzie w 2.ch częściach: 

 a/ 70% wynagrodzenia w kwocie …………………PLN zostanie wypłacone Zleceniobiorcy po 

wykonaniu usługi określonej w § 1 ust. 1 pkt. a-d oraz g ; 

b/ 30% wynagrodzenia w kwocie …………………PLN zostanie wypłacone Zleceniobiorcy po 

wykonaniu usługi określonej w § 1 ust. 1 pkt. e, f, h. 
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2. Podstawą do zapłaty części wynagrodzenia będzie podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

właściwej usługi .  

3.  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w ciągu 30 dni od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę otrzymania zapłaty strony przyjmują 

datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa   w ust. 1 płatne jest ze środków dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału na Mazowszu”, 

działania 2.1 „e-usługi”, poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu 

Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

§ 5 

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę majątkowe prawa 

autorskie do utworów składających się na Przedmiot umowy. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

 

a/ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy      

    utworu, w tym technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b/ publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a     

    także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w     

    miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż wykonując Przedmiot umowy nie naruszy praw osób trzecich i że 

przekazane utwory nie będą obciążone prawami osób trzecich. 

 

§ 6 

1. Jeżeli po upływie 7 dni na poprawienie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 lub po 

upływie dodatkowego terminu udzielonego przez Zleceniodawcę, o którym mowa w § 3 ust. 5, 

Przedmiot umowy w dalszym ciągu pozostaje niezgodny z wymaganiami określonymi w umowie , 

Zleceniodawca, jeżeli nie odstąpi od umowy, może nałożyć na Zleceniobiorcę karę umowną w 

wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Całkowita wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

określonego w § 4  ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z powodu nienależytego wykonania 

umowy przez Zleceniobiorcę lub nie wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

niezależnie od zapłaty kar umownych za opóźnienie. W takim przypadku Zleceniobiorca może 

otrzymać wynagrodzenie za należycie wykonana część umowy. 
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4. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty przez 

Zleceniodawcę. 

5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Strony mogą odstąpić od 

niniejszej umowy jedynie w przypadkach w niej określonych.   

6. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy do dnia określonego w § 3 ust. 1, jeżeli: 

a/ Zleceniodawca nie współdziała ze Zleceniobiorcą w zakresie określonym w § 2 ust. 2, 

Zleceniobiorca wyznaczył Zleceniodawcy dodatkowy termin na podjęcie współdziałania, nie krótszy 

niż 5 dni i w tym terminie Zleceniodawca nie podjął współdziałania; 

b/ wykonanie umowy nie jest możliwe bez uzyskania danych, informacji lub dokumentów od 

Zleceniodawcy albo osób trzecich, na których działania Zleceniobiorca nie ma wpływu, a mimo 

zwrócenia się o nie, nie zostały one przekazane Zleceniobiorcy w ciągu 5 dni od daty zawarcia 

umowy. 

7. Zleceniodawca może odstąpić od umowy jeżeli Zleceniobiorca opóźnia się z rozpoczęciem lub 

zakończeniem Przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w 

czasie określonym w § 3 ust. 1, Zleceniodawca wyznaczył Zleceniobiorcy dodatkowy termin na 

wykonanie przedmiotu umowy a w tym terminie Zleceniobiorca nie przedstawił Przedmiotu umowy 

do odbioru oraz w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 5. 

 

§ 7 

1. Strony wyznaczają osoby upoważnione do kontaktu w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: 

a/ po Stronie Zleceniodawcy : ………………………………………. 

b/ po Stronie Zleceniobiorcy: ……………………………………….. 

2. Przedstawiciele są upoważnieni do prowadzenia w imieniu reprezentowanej Strony bieżących 

kontaktów z pozostałymi Stronami umowy. O każdej zmianie przedstawiciela Strony powiadomią 

pisemnie, bez potrzeby podpisywania aneksu do umowy.  

 

§ 8 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

2. Strony zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać ani nie wykorzystywać we własnej 

działalności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony  chyba, że są one 

potrzebne do wykonania umowy albo druga Strona wyraziła na to pisemną zgodę. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie dotyczy: 

a/ informacji, które są publicznie znane; 

b/ informacji całkowicie niezależnie opracowanych przez dugą Stronę; 

c/ informacji przekazywanych w ramach uzyskiwania pomocy prawnej lub przeprowadzania audytu; 

d/ informacji, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

żądania odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub 

prowadzenia postępowania cywilnego, karnego, administracyjnego lub innego. 
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4. Postanowienia niniejszego paragrafu wiążą Strony także w razie rozwiązania, wypowiedzenia lub 

wygaśnięcia niniejszej umowy. 

§ 9 

1. Informacje dotyczące każdej ze Stron, uzyskane w związku i przy okazji zawarcia niniejszej umowy 
oraz jej wykonywania stanowić będą informacje poufne Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które 
są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów. 

2. Strony zobowiązane są do nie ujawniania takich informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej bez 
zgody drugiej Strony. 

3. W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2 niniejszego 
paragrafu, Strona, która ujawniła informacje poufne ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za 
szkodę wyrządzoną drugiej Stronie wskutek ujawnienia informacji poufnej. 

§ 10 

1.  Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy 

przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, 

wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, przysługującej Wykonawcy na osobę 

trzecią, w tym również do administrowania i zarządzania wierzytelnością. 

2.  Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

    § 11 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZLECENIOBIORCA        ZLECENIODAWCA 

 


