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Załącznik 3

                     (wzór umowy)

UMOWA nr ……………………..

zawarta w Proszowicach w dniu ..................... 2015 r. pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki  Zdrowotnej  w Proszowicach,  z  siedzibą 
w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej,  prowadzonym przez  Sąd Rejonowy dla  Krakowa –  Śródmieścia  w Krakowie,  XI 
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  KRS  numer:  0000003923, 
posiadającym  NIP:  682-14-36-049  oraz  REGON:  000300593,  zwany  w  dalszej  części 
„Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach – Janina Dobaj

a
.......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………….

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), na podst. art. 4 
pkt 8 cytowanej ustawy. Oznaczenie sprawy: 07/2015.

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  wprowadzenia 

zebranych i wypełnionych tradycyjnie papierowo ankiet do systemu elektronicznego. 
Ankiety zebrane zostały w ramach projektu pn. Promocja zdrowia poprzez wdrożenie  
programów profilaktycznych, w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań  
edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności  
i  śmiertelności  z  powodu  nowotworów  płuc  i  oskrzeli  w  powiecie  proszowickim, 
finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz 
budżetu państwa w ramach programu PL13  Ograniczanie społecznych nierówności  
w zdrowiu.
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2. Ankiety przetransponowane zostaną  do  formatu  elektronicznego wskazanego przez 
Zmawiającego,  z  wykorzystaniem  środków  technicznych  i informatycznych 
udostępnionych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

3. Wykonawca będzie obowiązany do wprowadzenia do systemu elektronicznego około 
5  000  szt.  ankiet.  Jest  to  ilość  szacunkowa,  która  może  ulec  zmianie  w  trakcie 
realizacji  projektu,  w  zależności  od  ilości  przeprowadzonych  i  zebranych  ankiet 
w wersji papierowej.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  umiejętności  prawidłowej  obsługi  komputera 
w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie niniejszej umowy.

5. Wykonawca  wykonywał  będzie  wszelkie  czynności  ze  szczególną  starannością, 
z   dbałością  o  wierne  przetworzenie  zebranych  ankiet  na  format  elektroniczny, 
przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej  współpracy z  Koordynatorem Projektu, 
Koordynatorem Medycznym oraz pozostałymi członkami zespołu projektowego.

§ 2

Umowa będzie wykonywana do dnia 20 grudnia 2015 r.

§ 3

1. Wykonawca przyjmuje do wykonywania czynności określone w  § 1 i  zobowiązuje się 
wykonywać je ze szczególną starannością i dbałością.

2. Wykonawca oświadcza, że zachowa poufność informacji i danych osobowych uzyskanych 
w trakcie realizacji umowy zarówno podczas jej obowiązywania, jak i po jej zakończeniu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1182) oraz innych obowiązujących ustaw.

§ 4

1. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  ankiety  w  wersji  papierowej  jednorazowo  lub 
w częściach w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca może wprowadzać  ankiety objęte umową etapami. Każdy z etapów obejmuje 
miesiąc kalendarzowy. 

3. Wykonawca wykonywał będzie umowę w siedzibie Zamawiającego w dowolnym czasie 
z  uwzględnieniem  możliwych  godzin,  w  których  Zamawiający  udostępnia  środki 
informatyczne niezbędne do wykonania umowy. Są to godziny od 10:00 do 20:00.
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4. Wraz  z  zawarciem  przedmiotowej  umowy  Wykonawca  wyraża  zgodę  i  upoważnia 
Zamawiającego do przetwarzania  jego danych osobowych w szczególności  w zakresie 
udostępnienia  tych  danych  na  potrzeby  wykonywania  umowy,  sprawozdawczości 
finansowej, monitoringu, kontroli i ewaluacji.

5. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w prowadzonych szkoleniach jeśli  takie będą 
organizowane.

6. Praca  Wykonawcy będzie  kontrolowana,  ma  on prawo uzyskać  wszystkie  informacje 
o wynikach  takiej  kontroli  i  obowiązek  udzielenia  wyjaśnień  w  przypadkach  gdy 
stwierdzono nieprawidłowości.

7. Praca  każdego  Wykonawcy może  być  oceniana przez  Koordynatora  Medycznego  lub 
Zamawiającego,  z  którą  Wykonawca  ma  prawo się  zapoznać  i  zgłosić  do  niej  swoje 
uwagi.

§ 5

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
brutto w wysokości ….. zł (słownie: …. zł).

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane za prawidłowo wprowadzone 
ankiety na koniec danego etapu (miesiąca) w wysokości brutto … zł (słownie: …… zł). 
Cena jednostkowa brutto za prawidłowo wprowadzoną ankietę wynosi … zł (słownie … 
zł)

3. Wynagrodzenie  zostanie  zapłacone  na  podstawie  protokołu  odbioru  potwierdzającego 
należycie wykonany etap umowy oraz prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie równe iloczynowi liczby prawidłowo  
i faktycznie wprowadzonych ankiet i ceny jednostkowej.

5. Odbioru  wprowadzonych  ankiet  na  koniec  każdego  etapu  (miesiąca)  ze  strony 
Zamawiającego będzie dokonywać …..

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy, Wyko-
nawca  jest  zobowiązany  niezwłocznie  powiadomić  o  tym  fakcie  Zamawiającego  na 
piśmie, nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia ww. sytuacji.

7. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stawiania  się  w  siedzibie  Zamawiającego  na  jego 
wezwanie  i  udzielania  Zamawiającemu  wszelkich  informacji,  w  tym  wyjaśnień  o 
 przebiegu realizacji umowy.

8. Płatności z tytułu przedłożonych faktur/rachunków będą realizowane przez Zamawiające-
go na koniec każdego etapu (miesiąca) w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury 
/rachunku wraz z protokołem odbioru na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

9. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym, 
obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet, 
jeśli  czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści przedmiotowej  umowy. 
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,  nawet jeżeli  z przyczyn od 
siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidło-
wego wykonania przedmiotowej umowy.
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10. Zamawiający dokona potrącenia z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (brutto 
– brutto) oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – o ile zajdzie prawny 
obowiązek ich potrącenia.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
przy uwzględnieniu dostępnych mu wiadomości oraz obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności z uwzględnieniem obowiązku zachowania w tajemnicy danych i informacji 
pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. W  przypadku  stwierdzenia  wadliwego  lub  nienależytego  wykonywania  umowy, 
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  usunięcia  nieprawidłowości  bez 
zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich wystąpienia lub zgłoszenia 
przez Zamawiającego.

3. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości,  o których mowa w ust. 2, Zamawiający 
może  rozwiązać  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym.  W  tym  przypadku  ma 
zastosowanie ust.6.  

4. Zmawiający może  rozwiązać  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym,  jeśli  z  przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy nie będzie miał  on możliwości  prawidłowego wykonania 
umowy, w umówionym terminie.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności  wymagających dłuższego terminu do usunięcia 
nieprawidłowości  lub  wystąpienia  trudności,  na  które  Wykonawca  nie  ma  wpływu, 
Wykonawca podejmie natychmiastowe kroki do ich usunięcia lub naprawienia w terminie 
wyznaczonym przez Koordynatora projektu lub Zamawiającego. Jeżeli nieprawidłowości 
nie  zostaną  usunięte  w  całości  z  winy  Wykonawcy  w  terminie  określonym  przez 
Koordynatora  projektu  lub  Zamawiającego,  umowa  może  zostać  rozwiązana  z  winy 
Wykonawcy  ze  skutkiem  natychmiastowym.  W  przypadku,  o  którym  mowa  ma 
zastosowanie ust. 5.

6. W  przypadku  rozwiązana  umowy  z  winy  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 
ust. 1, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia 
kary.

7. Wykonawca  jest  uprawniony  do  kary  umownej  za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu 
umowy w wysokości 1,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki.

8. Zamawiający  może  dokonać  potrącenia  kary,  o  której  mowa  w  ust.  5  z  należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poddania  się  kontrolom  w  zakresie  wykonania 
przedmiotu umowy dokonywanej przez Zamawiającego oraz innym uprawnionym w tym 
zakresie podmiotom. 
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10. Wykonawca  w  trakcie  wykonywania  umowy  nie  może  powierzyć  wykonania 
obowiązków,  będących  przedmiotem  umowy  osobom  trzecim,  bez  pisemnego 
powiadomienia  i zgody Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie 
wejdzie w związku z wykonywaniem umowy, są i pozostaną własnością Zamawiającego. 
Wykonawca przekaże materiały i dokumenty Zamawiającemu nie później niż w ciągu 7 
dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście.

§ 8

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
2. Zmiana dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron.
4. Każda  ze  Stron  może  wypowiedzieć  umowę,  jeżeli  zaistnieją  przyczyny  obiektywne 

i   realizacja  umowy nie  będzie  możliwa  np. w przypadkach losowych,  choroba,  urlop 
zdrowotny lub podobnych. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu zakończenia 
realizacji  umowy,  gdy będzie  to  podyktowane  czynnikami  niezależnymi  od  Stron  np. 
wystąpieniem siły wyższej lub z inicjatywy Operatora Programu, a jedna ze stron wystąpi 
do drugiej w formie pisemnej o przesunięcie (lub wydłużenie) terminu realizacji umowy 
i  to  szczegółowo  uzasadni.  Przesunięcie  realizacji  umowy  możliwe  jest  również  w 
przypadku wprowadzenia zmian do umowy w sprawie Projektu.

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

7. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  4  –  6,  Wykonawca  może  żądać  jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

8. Wykonawca  z  tytułu  rozwiązania  umowy  zrzeka  się  wszelkich  roszczeń  względem 
Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca Zamawiający
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