Załącznik nr 4 do ogłoszenia
ZP/US/78/16/NDOK

U M O W A Nr CRU/DZP/PN/........../16/NDOK
zawarta w dniu .................... roku
Zamawiający:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

NIP:

899-22-28-100

REGON:
Reprezentowany przez:

000290096

Wykonawca:
NIP:
REGON:
Reprezentowany przez:

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

§1
Podstawa prawna

W wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę 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 i
uzyskania dotacji z ZUS. 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 eliminację wszelkich różnic
na koncie płatnika. Wygenerowane Oszczędności dotyczą wszystkich okresów referencyjnych objętych Umową.

3.

Optymalizacja kosztów obejmuje koszty ponoszone przez Zamawiającego w poniższych okresach referencyjnych:
a) Lata objęte Umową – okresy referencyjne
obowiązującego na dzień składania ofert,

liczba lat

składkowych, poprzedzająca okres bieżący;

4.

Optymalizacja Kosztów dla poszczególnych kosztów objętych Umową rozpoczyna się z datą zgromadzenia przez
Wykonawcę niezbędnych dokumentów.

5.

Niezwłocznie po zgromadzeniu dokumentów Wykonawca przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych analizę ( Raport )
mającą na celu identyfikację możliwych do uzyskania Oszczędności. Termin dziesięciodniowy rozpoczyna się z chwilą
otrzymania wszystkich dokumentów przez Wykonawcę. Wskazany w zdaniu poprzedzającym termin, za zgodą
Zamawiającego, może ulec przedłużeniu w skomplikowanych sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji ze
strony Wykonawcy oraz w przypadku opóźnień Zamawiającego w przekazywaniu Wykonawcy niezbędnych informacji i
dokumentów.

6.

W terminie 2 dni roboczych od dnia przedstawienia Raportu, Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą Raportu
Wykonawcy 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 takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest odnieść się
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pisemnie do wniesionych uwag w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, a bieg terminu na zatwierdzenie
Raportu ulega zawieszeniu do dnia odpowiedzi ze strony Wykonawcy.
7.

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.

8.

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej realizacji
przedmiotu umowy.

9.

Raport może zostać wykorzystany wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Zamawiającego oraz organów administracji
publicznej i innych podmiotów, którym utwór może zostać przekazany w ramach kompetencji nadzorczych,
kontrolnych lub innych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, przysługujących tym organom lub
podmiotom w stosunku do Zamawiającego, a także w zakresie wymaganym przepisami prawa.

§3
Termin realizacji
1.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Umowa zostaje zawarta na czas odpowiadający okresom
referencyjnym. W przypadku przedłużenia się procedur odwoławczych związanych z realizacją Umowy przez
Wykonawcę, Umowa i okresy referencyjne przedłużone będą o czas niezbędny do prawomocnego zakończenia
przedsięwziętych czynności.

2.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy lub jej wygaśnięcia
lub odstąpienia od niniejszej Umowy w trakcie jej realizacji przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje
prawo w zakresie części wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, odpowiadającego zakresowi usług, które zostały
wykonane przed datą rozwiązania lub wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy włącznie z tym dniem. Zapis z § 5 ust
8 stosuje się odpowiednio.

§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.

Wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie równowartość:
a.

……%

Oszczędności

uzyskanych

w

następstwie

wdrożenia

zaleceń

zaakceptowanych

przez

Zamawiającego
2.

Kwoty wskazane w pkt. 1 są kwotami netto i zostaną powiększone o należny podatek VAT .

2.3. Dla potrzeb podatku VAT Strony uznają za moment wykonania usługi:
a.
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b.

dla okresu przyszłego: datę przekazania Zamawiającemu przygotowanych przez Wykonawcę oraz
zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych za dany okres z uwzględnieniem
zaleceń Wykonawcy

3.4. Zapłata za realizację przedmiotu Umowy nastąpi w PLN przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze w terminie 60 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4.5. Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr umowy.
5.6. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe
poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
6.7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego
7.8. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia wyłącznie w przypadku uzyskania Oszczędności przez
Zamawiającego.
8.9. Oszczędności w Obszarze Ubezpieczeń Społecznych dot. składki wypadkowej są potwierdzane przez ZUS w
Zawiadomieniach lub Decyzjach administracyjnych. Dla celów umowy za „Zawiadomienie” uważa się zawiadomienie o
wysokości stopy procentowej składki wypadkowej, potwierdzające uzyskane oszczędności, wydane w dowolnej formie
przez ZUS, akceptację dokumentów rozliczeniowych lub zwrot nadpłaconej kwoty, wszystkie wynikające z wdrożenia
zaleceń optymalizacyjnych przedstawionych w Raporcie.
9.10.

W przypadku składki wypadkowej, generowane Oszczędności będą obliczane w sposób

następujący.
a) Okres przeszły, okres bieżący: Zamawiający przekaże Wykonawcy Decyzję lub Zawiadomienie ZUS o wysokości
skorygowanej w wyniku działań Wykonawcy składki wypadkowej. Oszczędności (O) będą wyliczane dla każdego
roku składkowego objętego Umową w sposób następujący:
O=W x (S-S1), gdzie:
W – suma wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego, stanowiąca podstawę do
obliczenia wysokości kwoty składki wypadkowej;
S – stawka zastana przez Wykonawcę,
S1 – stawka skorygowana przez ZUS w wyniku działań prowadzonych przez Wykonawcę i wykazanych w Raporcie.
b) Okres przyszły: początkowa stawka jest przesłana Zamawiającemu przez ZUS (o ile do jej wyliczenia
uwzględniono działania prowadzone przez Wykonawcę dotyczące składki wypadkowej za okres przeszły i okres
bieżący). Wykonawca przystępuje następnie do ponownego przeliczenia przedmiotowej stawki w wysokości, jaka
byłaby podana bez jej interwencji. Oszczędności (O) będą obliczane dla każdego roku składkowego objętego
Umową w sposób następujący: O= W x (S2 – S3), gdzie:
W – suma wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego, stanowiąca podstawę do
obliczenia wysokości kwoty składki wypadkowej;
S2 – stawka, która zostałaby podana Zamawiającemu bez interwencji Wykonawcy. S2 jest obliczana przez Wykonawcę i
zatwierdzana przez Zamawiającego,
S3 – stawka wyliczana przez ZUS, uwzględniająca działania Wykonawcy.
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10.11.

Wynagrodzenie za okres przeszły oraz za minione miesiące okresu bieżącego będzie obliczane

na podstawie stawki procentowej składki wypadkowej wskazanej w Zawiadomieniu. Faktury będą wystawiane po
otrzymaniu przez Zamawiającego przedmiotowego Zawiadomienia z 30 dniowym terminem płatności.
11.12.

W przypadku okresu bieżącego oraz okresu przyszłego, faktury będą wystawiane po otrzymaniu

przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do obliczenia Wynagrodzenia z 30 dniowym terminem płatności.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy przedmiotowe dokumenty nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni
roboczych licząc od ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału roku kalendarzowego (Q1: kwiecień, Q2:lipiec, Q3:
październik, Q4: styczeń). Wiążąca dla dotrzymania terminu jest data nadania korespondencji.
12.13.

Cena jednostkowa brutto oraz wartość umowy ogółem brutto podlega automatycznej

waloryzacji, uwzględniającej zmianę wielkości podatku od towarów i usług – VAT. Powyższa zmiana obowiązuje
począwszy od dnia wprowadzenia urzędowej zmiany stawki VAT i nie wymaga zachowania formy aneksu.
13.14.

Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu

rzeczowego przedmiotu Umowy.
14.15.

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.).

16.17.

1.

15.16.
§6
Zobowiązania dotyczące realizacji umowy

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. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za działania ww. osób jak za swoje własne. Zamawiający udzieli ww. osobom pełnomocnictw
niezbędnych do prawidłowego wdrożenia zaleceń.

3.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty wskazane w § 7 ust. 8 poniżej.

4.

Zamawiający nie podejmie, bez pisemnej zgody Wykonawcy, samodzielnie lub za pośrednictwem innych osób trzecich,
żadnych czynności mających te same cele i zakresy, co działania objęte Umową, od daty podpisania Umowy aż do
czasu upływu okresów referencyjnych lub do momentu zakończenia postępowania sądowego związanego z
wykonaniem niniejszej Umowy, niezależnie od wcześniejszego wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Korzyści pieniężne
uzyskane z naruszeniem tego postanowienia będą uznane za Oszczędności uzyskane w wyniku pracy Wykonawcy i
będą uprawniały Wykonawcę do żądania uzasadnionego Wynagrodzenia zgodnie z § 5 ust. 1, także po rozwiązaniu
Umowy (zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca nie realizuje postanowień Umowy lub narusza
postanowienia Umowy).

5.

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 zakresami Umowy i zobowiązuje się do
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przekazywania skanów otrzymywanej komunikacji niezwłocznie po jej otrzymaniu. Wiążąca dla zachowania powyższego
terminu jest data nadania korespondencji.
6.

Zamawiający dostarczy, na prośbę Wykonawcy, dokumenty rozliczeniowe z właściwymi organami (deklaracje ZUS IWA,
ZUS DRA) lub innymi podmiotami potwierdzające, że powyższe analizy i zalecenia nie zostały wykorzystane. 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 zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca nie realizuje postanowień Umowy lub narusza
postanowienia Umowy).

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 umowy 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

3.
1.

2.
§7
Wykonanie umowy
4.

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. Wykonawca jednak będzie gotowy udzielić porady w zakresie innych zagadnień i ich
konsekwencji podatkowych lub pomocy publicznej, gdy zostanie zgłoszona taka potrzeba.

2.

Wszelkie porady są udzielane w oparciu o przepisy prawa w brzmieniu obowiązującym w momencie ich udzielania.

3.

Wskazane jest zlecanie Wykonawcy weryfikacji porad już udzielonych w przypadku wystąpienia opóźnienia w
realizacji transakcji lub w przypadku gdy Zamawiający planuje jej powtórzenie bądź przeprowadzenie transakcji
podobnej.

4.

Udzielając porady Wykonawca może wskazywać obszary ryzyka oraz obszary, które mogą zostać zakwestionowane
przez właściwe organy, a także środki ograniczenia tego ryzyka. Wykonawca nie może jednak zapewnić, że właściwe
organy nie zakwestionują danej transakcji ani zagwarantować wyniku takiego zakwestionowania.

5.

W przypadku gdy właściwe organy skontaktują się z Zamawiającym w sprawach objętych zakresem usług
Wykonawcy odnośnie doradztwa, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w celu uzyskania porady co do
sposobu dalszego postępowania.

6.

Charakter i treść udzielanych przez Wykonawcę porad będzie uzależniona od konkretnego zakresu i ograniczeń
dotyczących zleconych czynności doradztwa, ilości udzielonych nam informacji i stopnia ich szczegółowości, a także
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terminu przeznaczonego na udzielenie porady. W przypadku zlecenia porady skróconej Zamawiający wyraża zgodę
na otrzymanie jedynie części informacji, które Zamawiający otrzymałby w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę
wersji pełnej raportu lub po wykonaniu zlecenia w normalnym czasie.
7.

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.

7.8. 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)
9.

Wybrane raporty wygenerowane z sytemu kadrowo-płacowego.

Wykaz dokumentów w dalszych etapach analizy:
a.

Wybrane pomiary czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy z lat 2003-2015;

b.

Wybrane protokoły powypadkowe wypadków wraz z załączoną dokumentacją z lat 2003-2015;

c.

Deklaracje ZUS DRA za wybrane okresy.

10. Powyższa lista jest listą podstawowych dokumentów do analizy. W przypadku, gdy analiza wykaże konieczność
skorzystania z dodatkowych dokumentów, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego prośbą o ich dostarczenie
11.
12. § 8

Kary umowne
1.

Za każdą niewykonaną w terminie, a objętą Umową usługę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

2.

Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca uprawnia
Zamawiającego do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł

3.

W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać
zapłaty odsetek na opóźnienie w zapłacie w wysokościach ustawowych.

4.

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. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ewentualnych kar
umownych.

Opracowała:
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§8
Postanowienia końcowe
1.

Każda ze stron może rozwiązać Umowę, w całości lub w odniesieniu do poszczególnych Usług, we wcześniejszym
terminie za uprzednim 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem.

Ponadto, Wykonawca może również rozwiązać

niniejszą Umowę, w całości lub w odniesieniu do poszczególnych Usług, w trybie natychmiastowym za pisemnym
wypowiedzeniem, jeśli w sposób racjonalny ustali, że obowiązujące przepisy prawne lub wymogi zawodowe
uniemożliwiają nam dalsze świadczenie Usług. W tym wypadku wymagana jest pełna opina prawna wskazująca
podstawy prawne takiej decyzji.
2.

Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z powodu
naruszenia jakichkolwiek postanowień Umowy.

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.

5.6. W wypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienia umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na
ważność lub skuteczność innych postanowień, jak również całej umowy.
6.7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki ………………….
ZAMAWIAJĄCY
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