Załącznik Nr 6 DO SIWZ
NUMER SPRAWY ZP/US/91/17/NRP/RK

UMOWA
Zawarta w dniu ……. 2017r., pomiędzy:
Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12,
REGON: 000290096, NIP: 8992228100, reprezentowanym przez:
………………….
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
….., reprezentowanym przez:
………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą lub Inwestorem,
łącznie zwanymi Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postępowania znak: … o udzielenie zamówienia na usługi
społeczne (Usługi prawnicze, doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej kod CPV:
79112000-2, 79100000-5, 79110000-8), na podstawie art. 138 g oraz 138 o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579), została
zawarta umowa (Umowa) o następującej treści.

§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza Wykonawcy świadczenie usług prawnych w ramach
projektu inwestycyjnego budowy nowego szpitala onkologicznego, zwanego dalej
Zadaniem lub Inwestycją.
2. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca będzie świadczył usługi prawne
(Usługi) w następującym zakresie:
2.1. opracowanie koncepcji organizacyjno – prawnej Zadania ze wskazaniem
zagadnień publicznoprawnych oraz podatkowych, obejmującej m. in.:
1)

analizę uwarunkowań organizacyjno-prawnych realizacji Zadania,

2)

analizę prawną kwestii połączenia dwóch szpitali,

3)

modele prawno-organizacyjne realizacji Zadania, z uwzględnieniem
możliwych sposobów jego finansowania,

4)

opracowanie planu wdrożenia rekomendowanego modelu, z
uwzględnieniem m. in.:

a. struktury organizacyjno – prawnej,
b. niezbędnych działań instytucjonalnych i administracyjnych,
c. harmonogramu tych działań,
d. zidentyfikowanych problemów oraz zakresu i sposobu mitygacji ryzyk,
e. wymogów proceduralnych,
f.

zagadnień podatkowych i in.;

2.2.

przygotowanie, opiniowanie, uzgadnianie oraz weryfikacja dokumentów
związanych z udziałem Województwa Dolnośląskiego w realizacji Zadania, w
tym projektów uchwał, decyzji i innych;

2.3.

wsparcie prawne Inwestora przy organizacji i prowadzeniu postępowań
przetargowych ogłaszanych w celu realizacji Zadania (m.in. wybór doradcy
finansowego, projektanta, managera projektu, generalnego wykonawcy), z
zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in.:
1)

rekomendacja trybu udzielenia zamówienia,

2)

przygotowywanie, opiniowanie, weryfikacja i analiza dokumentacji
przetargowej,

3)

przygotowywanie propozycji SIWZ w tym projektu umowy,

4)

doradztwo i wsparcie komisji przetargowej na każdym etapie
postępowania, w tym czynny udział w spotkaniach komisji,

5)

analiza oraz ocena ofert, uzupełnień i wyjaśnień,

6)

wsparcie prawne podczas negocjacji z wykonawcami,

7)

pomoc w korespondencji z wykonawcami oraz analiza proponowanych
przez wykonawców zmian do projektu umowy,

8)

opracowywanie opinii, analiz i rekomendacji według potrzeb Inwestora,

9)

przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i odpowiedzi
na odwołania wykonawców,

10) reprezentacja Inwestora w postępowaniach przez Krajową Izbą
Odwoławczą w sprawie wniesionych odwołań,
11) stała współpraca a także stały kontakt operacyjny (mailowy lub
telefoniczny) z Inwestorem oraz wyznaczonymi przez niego doradcami na
każdym etapie postępowania, według potrzeb Inwestora.
2.4.

doradztwo prawne przy organizacji finansowania Zadania, w tym m.in.:
1)

ustalenie założeń struktury finansowania we współpracy z doradcą
finansowym,
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2.5.

2)

weryfikację, negocjacje oraz uzgodnienie z instytucją finansującą
ostatecznej treści wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących
finansowania Zadania w interesie i na rzecz Inwestora, we współpracy z
doradcą finansowym,

3)

przygotowanie lub weryfikacja dokumentacji zabezpieczeń i uzgodnienie
ich treści z instytucją finansującą,

4)

zastępstwo procesowe w postępowaniach: cywilnym, administracyjnym
lub przed innymi organami orzekającymi związanymi z zamknięciem
finansowania Zadania,

5)

inne usługi prawne niezbędne do zamknięcia finansowania Zadania.

wsparcie prawne Inwestora na etapie realizacji umowy przez generalnego
wykonawcę Zadania zgodnie ze zgłaszanymi przez Inwestora potrzebami, w
tym m.in:
1)

przygotowywanie opinii i analiz prawnych, rekomendowanie i
przygotowywanie argumentacji prawnej, w tym procesowej, weryfikację
projektów pism na potrzeby formułowania stanowisk Inwestora w
relacjach ze stronami umowy o generalne wykonawstwo, zwłaszcza w
przypadku pojawienia się kwestii spornych lub wątpliwych
interpretacyjnie;

2)

przygotowanie lub analiza szczegółowa i interpretacja postanowień
umowy o generalne wykonawstwo w zakreślonym przez Inwestora stanie
faktycznym i sporządzania rekomendacji dalszego działania wraz z oceną
skutków i ryzyka dla Inwestora oraz dla realizowanego przez niego procesu
inwestycyjnego;

3)

ocena dopuszczalności wprowadzenia zmian do umowy o generalne
wykonawstwo, projektowanie treści oraz opiniowanie takich zmian, ocena
skutków i celowości planowanych zmian treści;

4)

wsparcie Inwestora w przypadku konieczności egzekwowania uprawnień
gwarancyjnych (w tym uprawnień wynikających z gwarancji należytego
wykonania umowy);

5)

wsparcie w przypadku roszczeń kierowanych do Inwestora na podstawie
umowy o generalne wykonawstwo w związku ze skonkretyzowanym
stanem faktycznym, analiza zasadności tych roszczeń, analiza możliwości
ugodowego rozstrzygania sporów w kontekście celu, jakim jest skuteczna
realizacja inwestycji;

6)

udział w spotkaniach struktur projektowych Inwestora w przypadku
zgłoszenia potrzeby omówienia kwestii spornych związanych z realizacją
umowy o generalne wykonawstwo;

7)

analizę poprawności pod względem formalno-prawnym treści
przedkładanych generalnemu wykonawcy dokumentów, tworzonych w
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związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności związanych z
odbiorem prac, potwierdzeniem zakresu i terminowości realizowanych
zadań;
8)

ocenę czynności prawnych i sposobu prowadzenia postępowań
koniecznych w związku z realizowanym Zadaniem, podejmowanych przez
strony umowy o generalne wykonawstwo, w szczególności w przypadku
istotnego ich wpływu na terminowość i koszty procesu inwestycyjnego.

9)

zastępstwo procesowe w postępowaniach: cywilnym, administracyjnym
lub przed innymi organami orzekającymi, w przypadkach spornych
związanych z realizacją umowy przez generalnego wykonawcę,

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy został określony w SIWZ i Ogłoszeniu.

§ 2. Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług, objętych
przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie godzinowe w
wysokości ..………... zł. (słownie: ………….) netto / godz., …………. zł. (słownie:
………..) brutto / godz.,
z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to nie przekroczy:
1)

kwoty …….. zł. (słownie: …………) netto, …….. zł. (słownie: …………) brutto z
tytułu wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 2.1. Umowy,

2)

kwoty …….. zł. (słownie: …………) netto, …….. zł. (słownie: …………) brutto z
tytułu wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 2.2. Umowy,

3)

kwoty …….. zł. (słownie: …………) netto, …….. zł. (słownie: …………) brutto z
tytułu wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 2.3. Umowy,

4)

kwoty …….. zł. (słownie: …………) netto, …….. zł. (słownie: …………) brutto z
tytułu wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 2.4. Umowy,

5)

kwoty …….. zł. (słownie: …………) netto, …….. zł. (słownie: …………) brutto z
tytułu wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 2.5. Umowy,

2. Strony przewidują możliwość przesunięcia niewykorzystanych kwot, przewidzianych
na świadczenie usług w jednym z zakresów, określonych w § 1 ust. 2 na inny zakres
usług, za zgodą obu Stron, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia
wszystkich usług objętych Umową nie przekroczy kwoty …….. zł. (słownie: …………)
netto, …….. zł. (słownie: …………) brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
świadczenia usług prawnych, takie jak przejazdy, noclegi, koszty materiałów, koszty
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zastępstwa procesowego, a także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich
praw majątkowych, zgodnie z § 5 ust. 4.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie wypłacane Wykonawcy na
podstawie szczegółowych zestawień miesięcznych świadczonych przez
Wykonawcę, które będzie stanowiło załącznik do wystawianej przez Wykonawcę
faktury VAT.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie do 60 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury.
6. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi dokumentami (SIWZ i
załączniki) i, że wykonanie Przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i
nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej i organizacyjnej dla
profesjonalnego wykonania Przedmiotu umowy, oraz bieżącej, niezakłóconej
realizacji powierzonych czynności przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług prawnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej, z zachowaniem
staranności zawodowej, według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzetelnie i
terminowo.
3. Wykonawca będzie świadczył Usługi, o których mowa w § 1 osobiście lub
wyłącznie przy pomocy osób posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia
do świadczenia pomocy prawnej.
4. Wszystkie przygotowywane przez Wykonawcę dokumenty, analizy, opinie będą
sporządzone w formie pisemnej, zgodnie z wymogami prawnymi, w terminach
wymaganych przepisami prawa lub do dwóch tygodni od zgłoszenia takiego
zapotrzebowania, wniosku Inwestora i będą podpisane przez dwie osoby
uprawnione do świadczenia pomocy prawnej.
5. Wykonawca będzie świadczył Usługi, objęte przedmiotem Umowy, w terminach
uzgodnionych ze Zleceniodawcą, na podstawie zaakceptowanego przez Strony
Harmonogramu z podziałem na etapy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Inwestorem, do stałego
kontaktu mailowego lub telefonicznego w dni robocze w godz. 8.00-16.00.
7. Usługi objęte przedmiotem Umowy będą świadczone w siedzibie Zamawiającego,
w siedzibie Wykonawcy, lub w każdym innym miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, jeśli będzie to uzasadnione charakterem świadczonej usługi.
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8. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania każdej z usług
przedstawić Zamawiającemu wstępny potrzebny do jej wykonania czas/koszt i
uzyskać jego akceptację.
9. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego raportowania podjętych działań na
rzecz Zamawiającego, w szczególności poprzez:
a. cotygodniowe przesyłanie pełnych informacji o stanie realizacji Umowy i
sytuacji Zamawiającego w zakresie objętym Umową, a także
b. cotygodniowe przesyłanie kopii wszystkich stworzonych i otrzymanych w
ramach realizacji Umowy dokumentów, pism.
c. załączanie szczegółowych comiesięcznych zestawień zaakceptowanych
i wykonanych usług wraz z przedkładanymi Zamawiającemu fakturami,
d. inny ustalony przez Zamawiającego sposób.
10. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu na jego każdorazowe
żądanie w trakcie realizacji Umowy i po jej zakończeniu, oryginały wszystkich
otrzymanych od niego dokumentów, a także dokumentów i pism stworzonych
przez Wykonawcę w sprawie, otrzymanych z sądów i innych organów przed
którymi prowadzona była sprawa Zamawiającego, a także dokumentów stron
innych niż reprezentowany Zamawiający .
11. W zakresie niezbędnym dla wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca
zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych aktów prawnych
obowiązujących u Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag, zmian,
sugestii Zamawiającego do sposobu realizacji każdego etapu prac, pod
warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia kosztów Wykonawcy i nie wpłynie na
efektywność i łączny czas trwania Umowy. Wykonawca odmowę uwzględnienia
uzasadnionych uwag, zmian i sugestii Zamawiającego winien jest uzasadnić
merytorycznie.
13. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania
polisy OC, w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 30 mln. zł.,
pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
14. Szczegółowy zakres Umowy i obowiązków Wykonawcy został opisany w
załącznikach:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ);
Załącznik nr 2 – Ogłoszenie;
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

§ 4. Obowiązki Zamawiającego
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1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji
oraz dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy potrzebnych pełnomocnictw, gdy będzie to
niezbędne ze względu na charakter zleconych czynności.
3. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Wykonawcę dokumentów
lub informacji bezpośrednio lub odpowiednio przez pocztę, telefon, faks oraz
pocztę elektroniczną. Zamawiający może wymagać przekazania mu oznaczonych
informacji lub dokumentów w określony sposób.

§ 5. Zasady współpracy
1. W okresie obowiązywania Umowy, Strony będą działać we wspólnie pojętym
interesie i będą powstrzymywać się od działań utrudniających bądź
uniemożliwiających realizację niniejszej Umowy.
2. Strony przewidują możliwość wzajemnych kontaktów zarówno w formie pisemnej
(tam gdzie jest to wyraźnie zastrzeżone), jak również w drodze mailowej i
telefonicznej.
3. Na każdym etapie prac Zamawiający może wnosić uwagi do przedstawionej
koncepcji które Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie uwzględnić z
zastrzeżeniem § 3 ust. 12.
4. Osobami upoważnionymi do kontaktu i realizacji Przedmiotu Umowy są:
- ze strony Zamawiającego – ….. tel.: ………….. adres mailowy: …………
- ze strony Wykonawcy - ….. tel.: ………….. adres mailowy: …………

§ 6. Prawa autorskie
1. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe
do wszelkich opinii i innych dokumentów stanowiących utwory (Utwór) w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), sporządzonych na podstawie
niniejszej Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich w stosunku do Utworu oraz wyłączne prawo do rozporządzania Utworem
na polach eksploatacji określonych w ust. 3, lub też - najpóźniej w dniu wydania
Utworu Zamawiającemu - prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca
gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo
ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą
naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec
powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że Utwór będzie stanowił
dzieło oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4
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lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), natomiast nośniki, na których Utwór zostanie
utrwalony będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania
zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
3. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów,
przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich ustalenia, przy czym w razie
wątpliwości Utwory uważa się za ustalone, najpóźniej z chwilą ich przekazania
Zamawiającemu. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo
własności, co najmniej jednego egzemplarza nośnika, na którym Utwory utrwalono.
4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego za wynagrodzeniem
ujętym w wynagrodzeniu ryczałtowym wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy oraz
wyspecyfikowanym na fakturze, autorskie prawa majątkowe do Utworu, na
wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 6, zarówno w zakresie korzystania
i rozporządzania w wersji zwartej, w częściach, jak i w pojedynczych elementach
Utworu, w kraju i za granicą.
5. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych
roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z
działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od
dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w
tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego
postępowania sądowego.
6. Przejście autorskich praw majątkowych będzie obejmować następujące pola
eksploatacji:
a.

prawo utrwalania i zwielokrotniania Utworu jakąkolwiek techniką
w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;

b.

prawo wprowadzenia Utworu do pamięci komputera i serwerów sieci
komputerowych;

c.

wykorzystanie Utworu oraz jego fragmentów do wykonywania nowych
opracowań, strategii, koncepcji i planów;

d.

tłumaczenie elementów językowych Utworu na języki obce.

7. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich polach eksploatacji prawo do
korzystania z Utworu, jego części lub poszczególnych elementów w celach
związanych z realizacją Zadania.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodę na wykonywanie wszelkich praw
zależnych do opracowań Utworu wraz z upoważnieniem do udzielania dalszej
zgody na wykonywanie tych praw.
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9. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, w tym praw
majątkowych autorskich do Utworu i jego opracowań oraz udzielenia dalszych
upoważnień w sprawach, w których został upoważniony przez Wykonawcę na
podstawie niniejszej Umowy.

§ 7. Poufność
1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w
ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz
zobowiązuje się traktować je i chronić, jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z
realizacją Zadania oraz działalnością Zamawiającego, bez względu na to, czy
zostały one udostępnione Zleceniobiorcy w związku z zawarciem lub
wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w
szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym,
ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym,
administracyjnym, marketingowym (Informacje Poufne).
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać,
upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub
wykorzystywać do celów innych niż realizacja niniejszej Umowy, jakichkolwiek
Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji
Poufnych:
a.

które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez
Zamawiającego;

b.

które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego
zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;

c.

które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do
udzielenia takich informacji;

d.

których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania
uprawnionych władz;

e.

które stanowią informacje powszechnie znane.

5. W zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca może ujawniać
Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy
wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem
zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w
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niniejszej Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie
wiąże Zleceniobiorcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy
wykonywaniu niniejszej Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy,
a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub
zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie
oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów
archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.

§ 8. Ochrona danych osobowych
1. W związku z realizacją Umowy oraz na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101
poz. 926 ze zm.), zwanej dalej w tej części umowy Ustawą, Zamawiający powierza
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, zwanych dalej: Danymi, których
administratorem zgodnie z Ustawą jest Zamawiający.
2. Wykonawca zobowiązany jest przetwarzać Dane wyłącznie, w celu i zakresie
przewidzianym w Umowie.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania Danych zobowiązany jest podjąć
środki zabezpieczające Dane, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić
wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z
2004 r., Nr 100, poz. 1024) zwanego dalej Rozporządzeniem.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osób mających realizować
przedmiot Umowy, które zapewnią zachowanie w tajemnicy powierzonych Danych
oraz sposobów ich zabezpieczania zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia osobom, o których mowa
w ust. 4, stosownych upoważnień zgodnie z art. 37 Ustawy, na podstawie których
osoby te będą dopuszczone do przetwarzania Danych. Wykonawca zobowiązany
jest, na prośbę Zamawiającego, udostępnić listę osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych wraz z kopiami wydanych upoważnień, a także
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach wśród osób
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków służących
zachowaniu w tajemnicy Danych przez osoby, o których mowa w ust. 4.
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7. Zamawiający, w związku z powierzeniem przetwarzania Danych Wykonawcy,
posiada prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie spełnienia wymogów
Ustawy i Rozporządzenia w miejscu przetwarzania Danych.
8. Wykonawca zobowiązany jest również do zgłaszania Zamawiającemu,
niezwłocznie, wszelkich sytuacji, które mogły umożliwić dostęp do przetwarzanych
Danych osobom nieuprawnionym.
9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dołożenia szczególnej staranności
w realizacji powyższych wymagań ze względu na zawartość danych informacji,
o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy.

§ 9. Brak konfliktu interesów
1. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek
konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy
przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność
Wykonawcy, lub jakość jego prac.
2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu
interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym
mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie
Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w
zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami
etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w
prowadzeniu swojej działalności tak, aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie
realizacji Umowy.

§ 10. Czas trwania, rozwiązanie oraz odstąpienie od Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ......... 2017 r do dnia 31 grudnia
2022 roku, z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania, w drodze
zgodnego porozumienia Stron, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1 (jedno) - miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
a. naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy. W takim
przypadku Zamawiający wzywa najpierw Wykonawcę do zaprzestania naruszeń
wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
terminu rozwiązuje Umowę zachowując prawo do naliczenia kar umownych
b. nie otrzymania finansowania kolejnego etapu Przedmiotu Umowy.
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku
zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:
a. Wykonawca nie przystąpił w terminie do wykonania Przedmiotu Umowy,
b. Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego
podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy, przy czym Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienie od niniejszej Umowy w terminie 3 dni od daty
powzięcia wiadomości o wykonawstwie osoby trzeciej,
c. Wykonawca nie okaże wykupienia polisy OC (zgodnie z § 3 ust. 13) na kolejne
okresy trwania Umowy .
6. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.

§ 11 Odpowiedzialność i kary umowne
1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność
odszkodowawczą w zakresie szkody rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego
z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie zastrzeżenia, co do należytego
wykonania przez Wykonawcę usług o których mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie stwierdzonych uchybień. W
przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma
prawo do dochodzenia tytułem kary umownej od Wykonawcy kwoty stanowiącej
0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy dla zakresu
usług, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
uchybień.
3. W przypadku, gdy uchybienia w pracy Wykonawcy są tego rodzaju, iż ich
naprawienie jest niemożliwe lub wykonanie prac w późniejszym terminie byłoby dla
Zamawiającego niecelowe, Zamawiający – tytułem kary umownej – będzie
uprawniony do żądania od Wykonawcy kwoty stanowiącej 5% wynagrodzenia
brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w § 10 ust. 4a, a także w
sytuacji odstąpienia od Umowy z powodów, o których mowa w § 10 ust. 5
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20 % wartości Umowy
brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 – 4 będą płatne w terminie 7 dni od daty
doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłacenia.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wszelkich kar umownych z należnego
mu wynagrodzenia.
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7. Uprawnienie do żądania kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zleceniodawcy
do dochodzenia naprawienia przez Wykonawcę szkody przewyższającej wysokość
kary umownej, na zasadach określonych w ust. 1
8. W sytuacji określonej w ust. 2 i 3 Zamawiający jest uprawniony, niezależnie od
prawa żądania kary umownej lub odszkodowania, do wypowiedzenia niniejszej
Umowy ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do żądania kary
umownej lub odszkodowania.

§ 12. Zabezpieczenie
1.

W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, na czas jej trwania ustanawia
się zabezpieczenie, które Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 2. tj. …..…
zł., słownie: ……….

2.

W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu
zakończenia przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
Zamawiającemu odpowiednio zmienionego zabezpieczenia w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania od Zamawiającego.

3.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie
je przelewem na rachunek Zamawiającego Nr …………….

4.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

5.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwolnione lub zwrócone
Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy a także o
wszelkie ewentualne potracenia związane z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Umowy, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Umowy i uznania jej za
należycie wykonanej.

§ 13. Przeniesienie praw i obowiązków
1. 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 – art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o
działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.). Czynność prawna
dokonana z naruszeniem w/w postanowień jest nieważna

§ 14. Postanowienia końcowe
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1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Umowie, zastosowanie
znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną
rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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