
 

 

Załącznik nr 3 

 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu  ………….. w Ostrołęce pomiędzy: 

 

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana 

Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr 

Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000147508, Nr NIP: 7582010430, w imieniu którego działa:  

Paweł Rafał Natkowski - Dyrektor,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej ,,Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa zawierana jest wskutek dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro. Zamówienie w ramach niniejszej 

Umowy finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej EIS Polska - Białoruś – Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla 

rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.3. Bezpieczeństwo, 

Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony. 

 

Strony postanowiły:  

§ 1 

 

1.Przedmiotem umowy jest: 
Dostosowanie strony internetowej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa Psarskiego 

w Ostrołęce do potrzeb Projektu pn. „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego 

im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego 

„OHMATDYT”  jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej 

chirurgii”, w ramach  Programu Współpraca Transgraniczna Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020,  

Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.3 

Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony”, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia  ………………………………….. 

2. Termin realizacji: 

1) Od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania usługi i jej odbioru 

końcowego.Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019r. 

2) Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji, w tym udział w 

przeglądach gwarancyjnych przez okres   ………. miesięcy. 

 

 



 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

1)  Dostosowanie strony internetowej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa 

Psarskiego w Ostrołęce do potrzeb Projektu pn. „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego 

Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego 

Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT”  jako zwiększenie dostępności do usług 

opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii”, w ramach  Programu Współpraca 

Transgraniczna Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020,  Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju 

ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.3 Bezpieczeństwo, Wspólne 

wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony”:  

2) Strona musi być zgodna ze standardem WCAG 2.0 AA lub wyższym oraz z 

obowiązującym ustawodawstwem ( w tym wytycznymi EN 301 549 V1.1.2) (z dniem 23 

września 2019 r. w zakresie stron nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.); 

3) Na stronie internetowej będą zamieszczane  informacje w 3 językach (polski, angielski, 

ukraiński); 

4) Strona będzie zawierać szczegółowy opis projektu m.in.: pn.: "Wspólna inicjatywa 

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im, dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i 

Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT"; 

5) Zamieszczenie na stronie internetowej opracowanego podczas realizacji Projektu- Katalogu 

Dobrych Praktyk; 

6) strona będzie zawierać elektroniczne wersje opracowanych dokumentów; 

7) funkcjonalność strony zostanie rozszerzona o informacje dla pracowników i pacjentów 

szpitala odnośnie chirurgii małoinwazyjnej oraz inne niezbędne uzgodnione pomiędzy 

Wykonawcą z Zamawiającym; 

8)dokona się migracji/przekształcenia zawartości dotychczasowej strony 

www.szpital.ostroleka.pl do nowej, zgodnej z w/w standardami oraz ustawodawstwem; 

9) integracja nowo utworzonej strony z BIP oraz wymogami Ustawy o Zamówieniach 

Publicznych z zachowaniem standardu WCAG 2.0; 

10) Wszystkie formy promocji powinny być spójne kolorystycznie oraz posiadać logotpy 

unijne zgodnie z księgami znaków określonymi w „Podręczniku Wnioskodawcy i 

Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz 

z wymaganiami Ministra infrastruktury i Rozwoju. 

11) Przekazanie wszystkich materiałów Zleceniodawcy w celu możliwości  bezterminowego 

korzystania: projekt, teksty, ilustracje, zdjęcia i skrypty wraz z prawami własności 

intelektualnej, hasła i instrukcje użytkowania. 

12) Dopuszczalne są maksymalnie 3 korekty koncepcji/projektów dla całej usługi. 

 

§ 2 

1. Strony uzgodniły wartość przedmiotu umowy określoną w ofercie na kwotę netto 

…………………………… zł,  VAT ………………………….. zł. Brutto 

……………………………… zł (słownie: ……………………………………. brutto) 

 

2. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego usługi. 

Zamawiający nie udziela przedpłat. 

3. Termin zapłaty, o którym mowa w ust.2 należy traktować za dotrzymany, jeśli w tym dniu 

nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 



 

 

§ 3 

 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 

umowy w wysokości równej 2% wynagrodzenia brutto określonej w § 2 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia. 

2.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.  

3.Z tytułu opóźnienia w realizacji zgłoszenia w ramach gwarancji/rękojmi za wady w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy za 

pierwsze trzy rozpoczęte dni opóźnienia, za każdy następny dzień opóźnienia: 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy, 

 

§ 4 
 

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być 

akceptowane przez obie ze stron umowy. Strony dopuszczają zmiany umowy jedynie w 

zakresie zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) w terminie 

wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę, w ramach wartości brutto 

przedmiotu umowy –zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto. 

 

§ 5 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. 

§ 6 
 

Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle 

niniejszej umowy przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego.  

 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej 

ze stron. 

 

Załączniki: 

 

1) Formularz cenowy, 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

     

 


