WZÓR UMOWY DLA INŻYNIERA KONTRAKTU

UMOWA NR …………………………
zawarta w dniu ................................. pomiędzy Przychodnią Specjalistyczną w Olsztynie z siedzibą 10437 Olsztyn, ul. Dworcowa 28, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………….., zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zleceniodawcą”
a
……………………………….., zamieszkałą/łym w ……………….. przy ul. ………………. (PESEL: ………………………),
zwaną/ym dalej „Zleceniobiorcą”
W
wyniku
dokonania
przez
Zleceniodawcę
wyboru
oferty
Zleceniobiorcy
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji
inżyniera kontraktu pn. „Wdrożenie usług e-zdrowia w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Program Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach działania
RPWM.03.03.00 e-zdrowie, oś priorytetowa Cyfrowy region RPWM.03.00.00, Numer naboru:
RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16, zawarto umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu: „Wdrożenie usług e- zdrowia
w Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Do obowiązków Inżyniera kontraktu należy:
1) odpowiedzialność za całość realizacji projektu, w szczególności za zarządzanie
przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w umowie
o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa WarmińskoMazurskiego;
2) koordynowanie działań w ramach realizacji projektu;
3) prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem,
wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników;
4) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu;
5) raportowanie w formie pisemnej do Dyrektora Przychodni o postępach prac związanych
z realizacją projektu minimum jeden raz w miesiącu oraz w przypadkach nagłych na bieżąco;
6) przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
7) udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne;
8) nadzór nad prowadzeniem ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji projektu
oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań (realizacji);
9) nadzór nad Inżynierami szkolącymi w zakresie zadań związanych z realizacją projektu;
10) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie
merytorycznej realizacji projektu;
11) współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu;
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3.

12) nadzór nad prawidłową realizacją promocji projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji
materiałów informacyjno–promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu oraz
wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów;
13) terminowe i właściwe realizowanie całości projektu;
14) nadzór nad procedurą zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i
dokumentowanie tych zakupów;
15) udział w przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
16) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu,
personelu oraz kontrahentów;
17) podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania
problemów w realizacji projektu;
18) praca w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań w związku
z zastosowaniem ustawy Pzp przy realizacji zadań projektowych;
19) nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostawy, zawartych
w ramach postępowań przetargowych, śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie
realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi,
jak również prawem Polski i UE.
Inżynier kontraktu nie może być zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji projektu na
podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie.
§2
OBOWIĄZKI STRON

1.

2.

3.

Zleceniobiorca jest zobowiązany:
1)
wykonywać przedmiot umowy terminowo i z należytą starannością;
2)
zachować w tajemnicy wszelkie fakty, informacje i okoliczności poznane i udostępnione
w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Zleceniodawca jest zobowiązany:
1) do udzielenia Zleceniobiorcy koniecznej pomocy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
2) dostarczyć Zleceniobiorcy wszystkich żądanych przez niego informacji i dokumentów
związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy oraz uprawnionych instytucji, mogą
badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny
prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji
dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany
dostarczyć lub udostępnić dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień
i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1.

Umowa zostaje zawarta od 1.09.2017r. do czasu zakończenia projektu (przewidywany termin
zakończenia projektu 30 września 2018 r.).
2. Zgodnie z umową dotyczącą realizacji projektu, w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia
projektu wyznaczonego na 28 września 2018 r. należy złożyć końcowy wniosek o płatność.
W związku z tym na prośbę Zleceniodawcy, Zleceniobiorca stawi się w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zleceniodawcę w celu sporządzenia końcowego wniosku o płatność.
Zleceniobiorcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia za świadczenie usługi w tym zakresie.
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§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz ofertą Zleceniobiorcy wybraną w trybie zapytania ofertowego, jest
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy jakie musi ponieść Zleceniobiorca w celu realizacji niniejszej umowy
w miesięcznym okresie rozliczeniowym i wyraża się kwotą brutto …………...…….. zł
(słownie……………….).
3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Zleceniobiorcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2.
4. Powyższe wynagrodzenie Zleceniobiorcy obejmuje wszystkie koszty prawidłowego zrealizowania
pełnego zakresu ilościowego i jakościowego przedmiotu niniejszej umowy, jak również ryzyko
Zleceniobiorcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
5. Rozliczenie z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi rachunkami wystawionymi
przez zleceniobiorcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia usług
stanowiących przedmiot umowy po każdorazowym przedstawieniu kart ewidencji czasu pracy .
6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie
w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia rachunku płatnikowi.
7. Wskazany w ust. 6 termin wypłaty wynagrodzenia może ulec wydłużeniu w przypadku
nieprzekazania środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Za
opóźnienie z tego tytułu Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.
8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
9. Należność płatna będzie przelewem na jego rachunek bankowy nr …………………………………………………
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za dany okres będzie:
1)
przedłożony przez Zleceniobiorcę rachunek;
2)
akceptacja Zleceniodawcy, że zlecenie za dany okres zostało zrealizowane prawidłowo
(ewidencja godzin pracy).
§5
KARY UMOWNE
1.

2.
3.

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
1)
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia
brutto przysługującego Zleceniobiorcy za cały okres realizacji umowy;
2)
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy innych niż określonych w §6 niniejszej umowy
w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto przysługującego Zleceniobiorcy za
cały okres realizacji umowy.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zleceniodawcy
przysługuje
prawo
pomniejszenia
wynagrodzenia
Zleceniobiorcy
o wartość przysługujących Zleceniodawcy kar umownych.
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§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.
2.

3.
4.

W przypadku jeżeli Zleceniobiorca w sposób rażący nie wywiązuje się z wymagań określonych
niniejszą umową Zleceniodawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Zleceniobiorcy gdy:
1)
Zleceniobiorca przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez okres 3 dni, pomimo
dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego;
2)
Zleceniobiorca realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą;
3)
Zleceniobiorca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty.
W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem stron.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. Zleceniobiorca w takim przypadku może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§7
DANE OSOBOWE

1. Działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r.,poz. 922), Zleceniodawca jako administrator danych osobowych, w celu realizacji
niniejszej umowy powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych osób zawartych
w przekazywanych lub udostępnianych Zleceniobiorcy dokumentach, w zakresie niezbędnym do
realizacji niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu, określonym
w niniejszej umowie.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest podjąć następujące czynności w celu zabezpieczenia danych
osobowych zawartych w przekazywanych dokumentach:
1)
zastosować środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 36-39 ustawy
o ochronie danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczyć dane przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W zakresie przestrzegania powyższych przepisów Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność
jak Zleceniodawca będący administratorem danych;
2)
nie powielać dokumentów ani nie utrwalać danych w żaden inny sposób; wykonywać nadzór
nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający
w szczególności ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem,
zniszczeniem lub utratą;
3)
do przetwarzania danych zostaną dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie
nadane przez Zleceniodawcę; osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych,
są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania;
4)
usuwać wszelkie zgromadzone we własnej dokumentacji a udostępnione przez
Zleceniodawcę dane osobowe, niezwłocznie po wykonaniu niniejszej umowy.
4. Zleceniobiorca nie ma prawa powierzać danych osobowych zawartych w przekazywanej
dokumentacji osobom trzecim.
5. Zleceniodawca jest upoważniony do prowadzenia u Zleceniobiorcy kontroli w zakresie ochrony
danych osobowych po uprzednim zgłoszeniu zakresu i terminu kontroli.
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§8
ZMIANY UMOWY
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1)
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zleceniodawcą a inną niż Zleceniobiorca stroną, w szczególności
instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na
podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji
Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4)
gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub
osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5)
Zleceniobiorca może dokonać zmiany osoby pełniącej funkcję Inżyniera kontraktu
przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy,
akceptującego nowego Inżyniera kontraktu, ale nowy Inżynier musi spełniać wymagania
określone dla dotychczasowego;
6)
Zleceniobiorca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Inżyniera kontraktu w następujących
przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; jeżeli zmiana koordynatora
stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy (np.
rezygnacji, itp.);
7)
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a)
gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zleceniodawcy,
b)
działania
siły
wyższej,
uniemożliwiającego
wykonanie
zamówienia
w określonym pierwotnie terminie,
c)
w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zleceniodawcy
i Zleceniobiorcy.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1)
zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zleceniodawcy;
2)
w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego
w niniejszej umowie;
3)
na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały
ocenie.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
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§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo
i rzeczowo dla Zleceniodawcy.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zleceniodawcy jeden dla
Zleceniobiorcy.

……………………………………

……………………………………

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

v
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