
Załącznik nr 5 do ogłoszenia  
ZP/US/74/16/NDOK 

 

Opracowała: 1 

UU  MM  OO  WW  AA  NNrr  CCRRUU//DDZZPP//PPNN//....................//1166//EEII  

zawarta w dniu .................... roku 

Zamawiający:   Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

    53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 

NIP:    899-22-28-100  

REGON:    000290096 
Reprezentowany przez:  

 

Wykonawca:      

NIP:      

REGON:                

Reprezentowany przez:  
 .................................................................................................. 

§ 1 
Podstawa prawna 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. DZU 2015.2164 ze zm.), zwanej w dalszej 

części ustawą o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 138 o ust. 1 ustawy pn.: Usługa doradztwa prawnego w sprawie zwrotu nadpłaty składek z 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym, jeśli będzie konieczne, usługa prawnicza polegająca na 

zastępstwie procesowym w postępowaniach przed administracyjnymi organami orzekającymi oraz sądami 

właściwymi w powyższym zakresie,  zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 
1. Na mocy Umowy Wykonawca (dalej …………) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego 

usługi prawniczej (prawnopodatkowej) polegającej na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa 

procesowego, w postępowaniach przed organami orzekającymi (w tym sądami) właściwymi w sprawie 

zwrotu nadpłaty składek  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Usługa ma na celu uzyskanie 

optymalizacji kosztów ponoszonych przez Zamawiającego jako płatnika składek na ubezpieczenia 

społeczne i wygenerowanie Oszczędności.  

2. Dla obszaru ubezpieczeń społecznych przez Oszczędności należy rozumieć w szczególności wynikającą z 

prawomocnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę nadpłaconych składek na ubezpieczenie 

wypadkowe, które Zamawiający uzyska w formie wypłaty środków pieniężnych lub poprzez zaliczenie 

na należne składki. Oszczędności dotyczą okresu referencyjnego objętego  Umową.  

3. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania powinny być zgodne z przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

4. W szczególności zakres usługi realizowanej przez Wykonawcę winien objąć: 

a) analizę stanu faktycznego, tj. rozwiązań stosowanych u Zamawiającego w zakresie BHP oraz w 

zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS), 

b) analizę prawną ( Raport ) obejmującą badanie zgodności stanu faktycznego i aktualnego 

naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy z obowiązującymi 

przepisami prawa, orzecznictwem, najnowszym piśmiennictwem, także badanie podstawy 
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wymiaru składek na podstawie dokumentacji i materiałów udostępnionych przez 

Zamawiającego, wymienionych w § 7 ust 5. 

c) realizację procesu wdrożeniowego po akceptacji przez Zamawiającego przedstawionych przez 

Wykonawcę rozwiązań, tj. przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do 

uzyskania oszacowanych oszczędności wraz z odpowiednim uzasadnieniem prawnych i 

faktycznym, złożenie przez Wykonawcę stosownej dokumentacji do ZUS, reprezentowanie 

Zamawiającego wobec ZUS oraz koordynowanie wdrażania działań oszczędnościowych. 

5. Optymalizacja kosztów obejmuje koszty ponoszone przez Zamawiającego w poniższym okresie 

referencyjnym:  

obowiązującego w dacie zawarcia umowy 

liczba lat składkowych 

6. W ciągu pięciu dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

kserokopie dokumentów, o których mowa w § 7 ust 6   umowy, w formie pisemnej bądź elektronicznej 

na wskazanych przez Wykonawcę adres skrzynki poczty elektronicznej.  

7. Na podstawie analizy dokumentów Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu pisemny  Raport 

zawierający zalecenie optymalizacyjne bądź informujący o braku lub nieistotnym wymiarze 

ekonomicznym oszczędności. Raport zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie do siedmiu dni 

kalendarzowych daty przekazania dokumentów o których mowa w § 7 ust 5   umowy. 

8. Po przedstawieniu  Raportu, Zamawiający, w terminie 3 dni kalendarzowych podejmie decyzję 

pisemnie, wskazując zakres zaleceń przedstawionych w Raporcie które akceptuje, co będzie podstawą 

do rozpoczęcia wdrożenia mającego na celu uzyskanie Oszczędności. Zamawiający ma prawo wnieść 

uwagi do przedstawionego Raportu przed jego zatwierdzeniem – w każdym wypadku Wykonawca 

zobowiązany jest odnieść się pisemnie do wniesionych uwag w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia 

ich zgłoszenia. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się, że Zamawiający 

zaakceptował treść raportu w całości. 

9. Nie później niż w terminie do ………. Wykonawca przygotuje  wniosek do ZUS,  w przedmiocie 

wykonania niniejszej umowy określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, co będzie podstawą do 

wdrożenia zaleceń  mających na celu uzyskanie Oszczędności. 

10. Wykonawca będzie współpracować z Zamawiającym podczas wdrożenia aż do uzyskania ostatecznego 

rozstrzygnięcia w zakresie wdrażanego zalecenia, w szczególności poprzez przygotowanie niezbędnej 

dokumentacji, wniosków, uczestnictwo w postępowaniach itp. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej 

realizacji przedmiotu umowy. 

12. Jeżeli wykonanie przedmiotu umowy będzie wymagało usług specjalistów zewnętrznych Wykonawca 

skorzysta z ich usług na własny koszt. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich 

pracowników oraz zewnętrznych specjalistów. 

 

§ 3 
Termin realizacji 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i wygasa: 

a) z dniem zapłaty przez Zamawiającego ostatniej faktury 

lub 

b) z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odmowie lub rezygnacji z wdrożenia 
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zaleceń wskazanych w Raporcie Wykonawcy, 

lub 

c) na zgodny wniosek stron umowy 

lub 

d) z dniem otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy informacji o braku lub nieistotnym wymiarze 

ekonomicznym oszczędności. 

2. Każda ze stron może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadkach określonych powyżej z 

zastrzeżeniem określonym w § 8 ust.9 oraz § 9 ust. 1 umowy. 

 

§ 4 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest  

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

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest/są : …………………………. 

tel.: ……………………….. email: ………………………………… 

3. Informacja o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy nie stanowi zmiany 

umowy. 

§ 5 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wynosi:  

a) ……… % (słownie procent: ………….. ) od Oszczędności i oparte będzie na uzyskanym rezultacie, tzn. 

będzie przysługiwało Wykonawcy jedynie w przypadku uzyskania przez Zamawiającego faktycznych 

oszczędności wynikających z wdrożenia Raportu,  

oraz 

b) ………………… PLN opłaty wstępnej. 

4. Kwota wskazana w § 1  obejmuje maksymalną wartość przedmiotu niniejszej umowy. Do kwoty tej 

doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia w przypadku uzyskania Oszczędności 

przez Zamawiającego, z wyjątkiem wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1. lit. b). 

6. Płatność wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1. lit. a) nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury w formie 

papierowej. Podstawą wystawienia faktury i jej integralną częścią jest prawomocna decyzja ZUS. 

7. Płatność wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1. lit. b) nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury w formie 

papierowej – wystawionej w terminie określonym w ust. § 5 ust.8, liczonym dni od dnia: 

a) doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odmowie lub rezygnacji z wdrożenia zaleceń 

wskazanych w Raporcie Wykonawcy, 

lub 

b)  zakończenia umowy na zgodny wniosek stron umowy, 

lub 

mailto:krysiak.p@dco.com.pl
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c) otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy informacji o braku lub nieistotnym wymiarze 

ekonomicznym oszczędności.  

lub  

d) złożenia wniosku do ZUS ( do wiadomości Zamawiającego) 

Opłata wstępna nie należy się Wykonawcy w sytuacji rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fakturę w wersji  papierowej terminie 3 dni 

roboczych po należycie zrealizowanej usłudze. Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w języku polskim, sygnowana nr umowy. 

9. Kwota wynagrodzenia nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. 

10. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Wykonanie usługi wykraczającej poza zakres niniejszej umowy na zlecenie osób nieuprawnionych do 

reprezentowania Zamawiającego  nie rodzi po jego stronie obowiązku zapłaty. 

12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi 

bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego 

14. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we 

Wrocławiu dokonać jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego 

Centrum Onkologii we Wrocławiu – art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej 

– Dz. U. 2013r. poz.217 z późn. zm.). 

15.  
16.  

17. § 6 

18. Zobowiązania dotyczące realizacji umowy 

 

1. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą przez okres obowiązywania Umowy, w szczególności 

poprzez dostarczenie dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji Umowy, w możliwie 

najkrótszym terminie.  

2. Jeżeli określone czynniki, służące realizacji Umowy wymagają udziału, pracy lub usług adwokatów, 

radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, doradców podatkowych, zostaną one powierzone 

przez Wykonawcę osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, będącym pracownikami lub 

podwykonawcami Wykonawcy. Zamawiający udzieli ww. osobom pełnomocnictw niezbędnych do 

prawidłowego wdrożenia zaleceń.   

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty wskazane w § 7 ust. 5. 

4. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy kopie wszelkiej komunikacji z właściwymi organami w 

terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania (w tym zainicjowaną przez te podmioty, w szczególności 

wezwania, postanowienia, decyzje, deklaracje, wyjaśnienia), jeśli ma bezpośredni związek z celami i 
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zakresami Umowy i zobowiązuje się do przekazywania skanów otrzymywanej komunikacji niezwłocznie 

po jej otrzymaniu. Wiążąca dla zachowania powyższego terminu jest data nadania korespondencji.  

5. W przypadku rezygnacji z wdrożenia części lub całości zaleceń Zamawiający zobowiązuje się że nie 

wdroży samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich zaleceń wynikających z Raportu 

przedstawionego przez Wykonawcę przez okres dwóch lat od daty dostarczenia Raportu. Zamawiający 

udostępni na wniosek Wykonawcy dokumenty dowodzące, że zalecenia nie zostały wdrożone. 

6. Strony potwierdzają, że samodzielne wdrożenie zaleceń Raportu wykazane w dostarczonych 

dokumentach, uznane jest za wdrożenie przez Zamawiającego całości zaleceń optymalizacyjnych 

przedstawionych w Raporcie i Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości……………% ( procent 

zaoferowany w ofercie) od uzyskanych Oszczędności.  Zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji rozwiązania, 

wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

7. O ile nie zezwalają na to inne postanowienia niniejszej umowy bądź nie wynika to z przepisów prawa, 

Wykonawca nie może ujawnić udostępnionych  przez Zamawiającego dokumentów i informacji, o 

których mowa w ustępie poprzedzającym, a ponadto żadna ze stron nie może ujawnić stronom trzecim 

treści niniejszej ani żadnych dostarczonych przez lub w imieniu drugiej strony, które powinny być z 

uzasadnionych względów traktowane jako poufne i/lub stanowiące własność drugiej strony („Informacje 

Poufne”). Każda ze stron może jednak ujawnić takie informacje w zakresie, w jakim informacje te: 

(a) są lub stały się znane opinii publicznej w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień 

niniejszej umowy, 

(b) były znane odbiorcy tych informacji w momencie ich ujawnienia lub zostały później niezależnie 

utworzone, 

(c) zostały ujawnione w celu wyegzekwowania praw przysługujących odbiorcy tych informacji na 

podstawie niniejszej umowy, 

(d) muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, procedur sądowych 

lub regulacji zawodowych. 

8. Każda ze stron może korzystać z elektronicznych środków przekazu do przesyłania korespondencji lub 

przekazywania Informacji Poufnych, co samo w sobie nie będzie stanowić naruszenia postanowień 

niniejszej umowy dotyczących poufności 

1. § 7 

2. Wykonanie umowy  

3.  
1. Zakres prac Wykonawcy ogranicza się do konkretnych zagadnień, które stanowią przedmiot 

doradztwa w danej sprawie i nie obejmuje doradztwa w innych dziedzinach, w szczególności w 

zakresie pomocy publicznej, o ile nie uzgodniono inaczej.  

2. W ramach działania jako podmiot przetwarzający dane oraz w trakcie przetwarzania Danych 

Osobowych w imieniu Zamawiającego, którą to czynność powierza Wykonawcy, stosownie do sytuacji, 

Wykonawca gwarantuje, iż przetwarzanie danych w tym zakresie będzie się odbywać zgodnie z 

instrukcjami Zamawiającego, a Wykonawca może przetwarzać ujawnione dane wyłącznie w celu i w 

zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby, z pomocą których wykonuje umowę, z przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania 
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w tajemnicy danych osobowych powierzonych oraz uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy do zachowania aktualnych 

procedur i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego. 

5. Wykaz niezbędnych dokumentów dla obszaru Ubezpieczeń społecznych:  

b) Deklaracje ZUS IWA za lata 2003-2015.  

c) Najbardziej aktualny rachunek wyników;  

d) Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON dla podmiotu głównego oraz jednostek lokalnych 

(wszystkie wydane przez GUS od 2005 roku);  

e) Zawiadomienia z ZUS o wysokości stawki wypadkowej na wszystkie okresy składkowe od 

04.2006-03.2007 do 04.2015-03.2016;  

f) Sprawozdanie o warunkach pracy (formularz Z-10) za lata 2003-2015 - dla podmiotu 

głównego oraz jednostek lokalnych;  

g) Rejestry wypadków za lata: 2003-2015 - dla podmiotu głównego oraz jednostek lokalnych;  

h) Protokoły powypadkowe wypadków ciężkich/śmiertelnych z lat 2003-2015; 8. Deklaracje ZUS 

DRA za maj każdego roku, w latach 2006-2015.  

i) Wybrane raporty wygenerowane z sytemu kadrowo-płacowego.  

9.  
10. § 8 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 10.000,- zł. w 

przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a nie wskazanych w § 3.  

2. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 300,- zł. za każdy 

dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu Raportu zawierającego zalecenia optymalizacyjne 

bądź informującego o braku lub nieistotnym wymiarze ekonomicznym oszczędności, lub za każdy dzień 

opóźnienia  w dostarczeniu odpowiedzi na uwagi Zamawiającego do Raportu,   

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne 

wynikające z umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy oraz za 

wyrządzone szkody. 

4. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań w ramach umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem Siły 

Wyższej. 

5. W rozumieniu niniejszej umowy, „Siła Wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą Strony i 

uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy ani im zapobiec przy dołożeniu należytej 

staranności. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, Strona, która powołuje się na te okoliczności, 

niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. 

7. W razie zaistnienia Siły Wyższej wpływającej na termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1, Strony zobowiązują się niezwłocznie ustalić sposób oraz wykonania umowy lub ewentualnie 

podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy. 
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8. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma 

prawo żądać zapłaty odsetek na opóźnienie w zapłacie w wysokościach ustawowych. 

9. W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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 powyższych okolicznościach.  

 

 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z 

powodu naruszenia jakichkolwiek postanowień Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku rozwiązania o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługują 

Wykonawcy względem Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o jej wykonanie, 

roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia oparte na innej podstawie prawnej oraz zobowiązuje się nie 

wysuwać takich roszczeń w przyszłości. 

3. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą 

starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień. 

4. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

6. W wypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienia umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa 

to na  ważność lub skuteczność innych postanowień, jak również całej umowy.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  


