
 

 1 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego MSS-KKA-080-142-8/21/BK 

 

Wzór 

UMOWA Nr …………… 

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

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce, z siedzibą w 

Ostrołęce przy Al. Jana Pawła II 120A w imieniu, którego działa Dyrektor  

Paweł Rafał Natkowski 

zwanym dalej „Zleceniodawca” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..  

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”  

 

W wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze Zapytania Ofertowego dla zamówienia o 

wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł na podstawie art.2 

ust.1pkt.1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 2019ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia za 

wynagrodzeniem na zasadach określonych niniejszą umową. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego 

na język angielski opisów w Katalogu Dobrych Praktyk przy realizacji 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”, realizowanego 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. 

3. Integralną częścią umowy jest Zapytanie Ofertowe i Oferta Cenowa. 

4. Do zakresu obowiązków Zleceniobiorcy należy: 

1) Dyspozycyjność; 

2) Udział w spotkaniu w siedzibie Zamawiającego – przewidziane jest jedno spotkanie. 

3) Tłumaczenia pisemne powinny być wykonywane przez tego samego tłumacza , 

ewentualnie przez tłumacza zastępcę; 

4) Tłumaczenia Katalogu Dobrych Praktyk musi być zrealizowane w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 

5) Tłumaczony tekst powinien pozostać w takim samym układzie wraz ze zdjęciami i rysunkami 

jak materiał źródłowy.  

6) Jeżeli wykonanie zlecenia, według oceny Zleceniodawcy wymagać będzie zmian lub 

uzupełnień, Zleceniobiorca bez żądania dodatkowego wynagrodzenia dokona 

stosownych zmian lub uzupełnień w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie 

później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Zleceniodawcę. 

7) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego bud. D II piętro 

pok.215 lub 229. 
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8) Dostarczone tłumaczenie należy złożyć w wersji papierowej opatrzonej podpisem 

Wykonawcy oraz w wersji edytowalnej w programie WORD zapisanej na nośniku 

elektronicznym lub przesłać na adres mail: anna.wierzbowska@szpita.ostroleka.pl lub 

beata.kur@szpitalo.nazwa.pl. 

9) Stosowanie się do wytycznych dotyczących w/w projektu znajdujących się na stronie 

internetowej: http://pbu2020.eu/; 

10) Stosowanie się do postanowień podpisanej Umowy z Ministerstwem Funduszy i 

Polityki Regionalnej oraz Województwem Mazowieckim oraz wewnętrznych 

dokumentów obowiązujących w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. 

Józefa Psarskiego w Ostrołęce Zarządzenie Nr 184/2018 Dyrektora Mazowieckiego 

Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce z dnia 18 

października 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu ds. 

Zarządzania Projektem do realizacji 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 3.1.1 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze 

bezpieczeństwa i ochrony ; 

11) Zleceniobiorca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, przepisami prawa oraz najwyższymi standardami 

przyjętymi w tego typu projektach. 

12) Zlecenie uważa się jako należycie wykonane i przyjęte, jeżeli Zleceniobiorca 

udokumentuje realizację zlecenia za pomocą wykazu wykonanych czynności, a 

Zleceniodawca dokona odbioru przedmiotu zlecenia i nie zgłosi na piśmie żadnych 

zastrzeżeń dotyczących pracy Zleceniobiorcy. 

§2 

 

1. Powierzenie wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej jest dopuszczalne tylko i 

wyłącznie za pisemną zgodą Zleceniodawcy w uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności w przypadku choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej 

Zleceniobiorcy wykonania obowiązków wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca może zażądać dokonania zmiany osoby, o której mowa w ust.1, jeżeli 

uzna, że nie wykonuje ona w sposób prawidłowy obowiązków wynikających z zapisów 

niniejszej umowy. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 musi spełniać wymagania określone przez Zleceniodawcę 

w zapytaniu ofertowym, w wyniku, którego zawarta została niniejsza umowa. 

§ 3 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ............... 2021 roku do 31 sierpnia 2021 

roku. 

§ 4 

 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zleceniodawca zapłaci 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie łączne w wysokości:…………. 

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

2. Wynagrodzenie będzie płatne Zleceniobiorcy przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zleceniobiorcę na podstawie dostarczonego Zleceniodawcy faktury/rachunku w 

mailto:anna.wierzbowska@szpita.ostroleka.pl
mailto:beata.kur@szpitalo.nazwa.pl
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terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego lub osobę wskazaną przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. 

3. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z wykonanych czynności stanowiący 

załącznik nr 1 do umowy.  

4. Za dzień zapłaty Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

 

1. Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji 

wytworzonej przez siebie w trakcie i w związku realizacją niniejszej umowy na 

następujących polach eksploatacji: 

a) Utrwalenie na wszelkich nośnikach i zwielokrotnienie (niezależnie od ilości 

egzemplarzy), każdą techniką znaną w momencie przeniesienia praw, w tym m. in.: 

technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, plastycznymi, 

informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, 

b) Wprowadzenie do pamięci komputera oraz sieci Internet, 

c) Rozpowszechnienie w całości lub części, w tym w sieci Internet,  

d) Dokonanie zmian i modyfikacji, 

e) Wykorzystanie we wszelkich postępowaniach jako element samodzielny lub część 

składowa innych dokumentów,  

f) Samodzielne przekazywanie podmiotom trzecim w dowolnej formie oraz dowolnej 

ilości egzemplarzy i w dowolnym celu, 

g) Publikowanie jako publikacja samodzielna lub jako część składowa dowolnej publikacji. 

2. Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

 

§ 6 

 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku gdy: 

a) Zleceniobiorca nie przystąpił do realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub, gdy 

zaniechał jej dalszej realizacji, w terminie 7 dni od upływu terminu wyznaczonego 

przez Zleceniodawcę do przystąpienia do realizacji umowy lub jej kontynuowania, 

b) Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, w terminie 7 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zleceniodawcę w 

wezwaniu do usunięcia naruszenia, 

c) Zleceniobiorca nie posiada uprawnień wymaganych do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, o których istnieniu Zleceniobiorca zapewnił, a które wynikają z 

zapytania ofertowego, o którym mowa w § 2 ust. 3, w terminie 7 dni od daty 

powzięcia przez Zleceniodawcę wiadomości o tym fakcie, 

d) Zleceniobiorca powierzył realizację przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez 

zgody Zleceniodawcy, w terminie 7 dni od daty powzięcia przez Zleceniodawcę 

wiadomości o tym fakcie. 

 

§ 7 

 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 

Strony ustalają w formie kar umownych. 

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w niżej opisanych przypadkach: 

a) Za odstąpienie od niniejszej umowy z winy Zleceniobiorcy w wysokości 10% 

całkowitej wartości umowy określonej w § 4 ust. 1. 
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b) Za opóźnienie w wykonaniu czynności wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej 

umowy w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą w wysokości 0,5% całkowitej 

wartości niniejszej umowy określonej w § 4 ust. 1. za każdy dzień opóźnienia, 

c) Za wykonanie czynności wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej umowy z 

wadami, w wysokości 1% całkowitej wartości umowy określonej w § 4 ust. 1. za 

każdy przypadek stwierdzenia przez Zleceniodawcę wystąpienia wady,  

d) Za opóźnienie w usunięciu wad czynności wchodzących w zakres przedmiotu 

niniejszej umowy w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę w wysokości 0,5 % 

całkowitej wartości niniejszej umowy określonej w § 4 ust. 1. 

3. Strony umowy mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

kary umowne. 

4. Zleceniodawca upoważniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich 

informacji i danych, jakie uzyskał w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczególności 

takich, które stanowią bądź mogą stanowić tajemnicę służbową Zleceniodawcy. 

§ 9 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą się 

starały rozwiązać w drodze ugody, a jeżeli okaże się to niemożliwe poddadzą pod 

rozstrzygniecie Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

 

ZLECENIODAWCA     ZLECENIOBIORCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 

PROTOKÓŁ NR …… WYKONANYCH CZYNNOŚCI  

Pieczęć zakładu  Imię i nazwisko 

Zleceniobiorcy 

 

Miesiąc i rok wykonanej czynności 

 

Nr referencyjny Projektu: PBU1/0376/16 

Tytuł Projektu: „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” 

DANE ZLECENIODAWCY  
Imię i Nazwisko 

 

DANE ZLECENIOBIORCY 
Imię i Nazwisko 

 

Adres 

 

Adres 

Telefon kontaktowy 

 

Telefon kontaktowy 

 

WYKONANE CZYNNOŚCI  

 

UWAGI / ZALECENIA 

 

 

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI 

SPORZĄDZIŁ ODEBRAŁ 

Data i podpis Zleceniobiorcy 

 

Data i podpis Zleceniodawcy 

 


