Załącznik nr 3

Projekt umowy NR....................../17
ZAWARTA W DNIU ………. 2017 R. POMIĘDZY :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w
Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Jana. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000035422, NIP: 823-14-22-165, reprezentowanym przez:
Ewa Wojciechowska - Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
firmą……………….z siedzibą w .................. przy ulicy ……………… wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem ……….reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert z
dnia............ na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r poz.2164 z późń.zm)
§1

1.Na mocy postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zadań
polegających na pomocy w opracowaniu oraz wdrożeniu dokumentacji i zasad systemu zarządzania
jakością zgodnie z Normą PN-EN ISO 9001:2015 dla działalności SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, w tym również przygotowanie Zakładu do zewnętrznego auditu certyfikacyjnego systemu jakości, zgodnie z harmonogramem prac - załącznik Nr 1 do umowy.
2.Wszelka korespondencja przesyłana będzie przez Wykonawcę na podane przez Zamawiającego
konto e-mail.
§2

Działania ujęte w § 1 wykonywane będą przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu na
zasadzie udzielenia pisemnego pełnomocnictwa.
§3

Wykonawca zobowiązany jest podać listę osób ( z podaniem ich nr dowodu osobistego, adresu zameldowania, posiadanych kwalifikacji w tym szkoleń i zaświadczeń przed rozpoczęciem prac na
rzecz SPZOZ w Sokołowie Podlaskim).W przypadku każdorazowej zmiany danych, o których
mowa powyżej zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego.
§4

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za działania i zaniechania osób, którymi będzie się posługiwać w celu wykonania niniejszej umowy. Odpowiedzialność tę ponosi na zasadach ogólnych właściwych dla przedsiębiorcy.

§5

1.Przewidywany okres wdrożenia obejmuje rozpoczęcie prac od momentu podpisania umowy do
20 czerwca 2018 r.
2.Poprzez zakończenie realizacji umowy rozumie się przygotowanie i stwierdzenie pełnej gotowości do zgłoszenia organizacji do zewnętrznej niezależnej certyfikacji systemu jakości. Przygotowanie wniosku do jednostki certyfikującej oraz udział w audicie certyfikującym.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do obsługi serwisowej po certyfikacji w okresie 12 m-cy od
daty uzyskania certyfikacji w zakresie wątpliwości związanych z systemem zarządzania.
4.Za każdy dzień zwłoki po wyznaczonym terminie tj.........2017 r z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 200 zł ( słownie: dwustu złotych netto plus obowiązujący
podatek VAT) za każdy dzień opóźnienia w realizacji projektu.
5.W przypadku zerwania umowy przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac bez podania uzasadnienia, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy 20% ( słownie : dwadzieścia procent) pozostałej kwoty będącej dla Wykonawcy należnością z tytułu realizacji prac niniejszej umowy.
§6

1.Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z dokumentacji systemowej dla pełnomocnika po jej opracowaniu, w szczególności z księgi jakości odnoszącej się do poszczególnych
wymagań PN-EN ISO 9001 . Ze szkolenia wydane zostanie zaświadczenie potwierdzające kompetencje pełnomocnika w praktycznym tworzeniu, rozumieniu i stosowaniu dokumentacji zgodnej z
PN-EN ISO 9001 i wymagań niniejszej normy w organizacji.
2.Wykonawca zapewnia niezbędne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia z zakresu interpretacji normy ISO 9001:2015, a także zasad dokumentowania SZJ oraz imienny certyfikat
uczestnictwa dla każdego uczestnika.
3.Pracownikom bezpośrednio zaangażowanym w system – zostanie wydane zaświadczenie o nabytych kompetencjach auditora wewnętrznego.
4. Ilość przeszkolonych auditorów wewnętrznych nie wpływa na podaną cenę wdrożenia i jest uzależniona od wyboru zamawiającego.

§7

1.Wykonawca z tytułu wykonania niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie w
kwocie.....................( słownie:..............netto plus obowiązujący podatek VAT) płatne po wykonaniu
każdego etapu wynikającego z załączonego harmonogramu na podstawie wystawionych faktur.
Płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
2.Do każdej wystawionej faktury dołączony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy zawierający
szczegółowy wykaz prac zrealizowanych w danym etapie potwierdzony przez Zamawiającego.
§8

1.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji będących własnością SPZOZ w Sokołowie podlaskim, a przekazanych Zamawiającemu w związku z realizacją umowy.
2.Wykonawca otrzymując informacje poufne, które zostały ujawnione zgodnie z niniejszą umową
zobowiązuje się do :
a)zachowania informacji poufnych w tajemnicy z zachowaniem najwyższej staranności w wykonywaniu tego obowiązku
b)podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia przed ujawnieniem informacji
poufnych osobom trzecim
c)nie wykorzystywania informacji poufnych w innych celach niż te, ze względu na które zostały
ujawnione, bez uprzedniej zgody SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim wydanej na piśmie

d)nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniania jakiejkolwiek
informacji lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celach oceny możliwości realizacji projektu.
3.Za klauzulę poufności, o której mowa w ust. 1 niniejsza umowa uważa wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne,organizacyjne, a w szczególności informacje dotyczące usług, planów handlowych, informacji, know-how, procesów, projektów, szkiców, zdjęć, planów, raportów, informacji dotyczących cen, wyników badań stanowiących
własność lub będących w posiadaniu SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.
4.Zapisy klauzuli dochowania poufności odnoszą się tak do Wykonawcy jak i każdej osoby współpracującej z nim.
5.W razie naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 2, SPZOZ w Sokołowie Podlaskim ma prawo
naliczenia kary umownej w wysokości 20% (dwudziestu procent wynagrodzenia) za każdy przypadek naruszenia zakazu. Naliczenia kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
§9

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
2.W wypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości powierzonego mu mienia oraz sporządzenia raportu z przekazania mienia stanowiącego własność Zamawiającego.
3.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
4.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sad właściwy dla Siedziby Zamawiającego. W
sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie mieć będą stosowane przepisy Kodeksu cywilnego.
5. umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze Stron.
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