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Nr sprawy: 2/2019/3.3/FAMILIA 

         

UMOWA 
NA TESTOWANIE I WALIDOWANIE  

SYSTEMU/OPROGRAMOWANIA  
  

NR _______________________ 
 
 

zawarta dnia ____________ 2019 r.  w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: 
  
1. Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych FAMILIA Sp. o.o. 

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-103) przy ul. Wiejskiej 20, REGON: 276715535, NIP: 
6431602480, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr: 0000103667, którą reprezentuje: 

 
Jerzy Słowik – Prezes Zarządu 

 
zwana dalej Zleceniodawcą 

 
oraz 
 
2. ____________________________________________________________ 

z siedzibą/zamieszkały/-a w _________________ (__________) przy ul. _________________; 
REGON: _____________, NIP: _______________, PESEL:_______________, do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd  ______________________________ pod 
nr: _________________, którą reprezentuje:   
 
________________________________, 

 
zwanym dalej Zleceniobiorcą 
 

zwanymi również dalej wspólnie Stronami jak też każda indywidualnie Stroną 
 

zważywszy że: 

1) Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wydane 

przez Ministerstwo Rozwoju z dn. 22 sierpnia 2019r. (dalej: Wytyczne) – zamówienie o wartości 

przekraczającej 50 000 PLN netto przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności; 

2) Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn.:  „TIK w usprawnieniu procesów biznesowych związanych 

z obsługą pacjentów - nowa przychodnia na Bańgowie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: III. 

Konkurencyjność MŚP, Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 

– zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dn. 16.10.2019r. 
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Strony zawierają Umowę o treści następującej: 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w charakterze testera oprogramowania z punktu 

widzenia funkcjonalności wdrażanego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta dla pacjentów przychodni/z 

punktu widzenia funkcjonalności wdrażanego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta dla pracowników 

medycznych i administracyjnych celem realizacji projektu pn.: „TIK w usprawnieniu procesów biznesowych 

związanych z obsługą pacjentów - nowa przychodnia na Bańgowie”, współfinansowanego ze środków EFRR 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne  

w działalności gospodarczej, zgodnie z charakterystyką Przedmiotu Zamówienia, określoną w Zapytaniu 

ofertowym nr 2/2019/3.3/FAMILIA z dn. 16.10.2019r. stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz 

Ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

 

 

 

§ 2 

Zakres czynności 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji następujący zakres czynności: 

- testowanie oprogramowania w celu jego optymalizacji z punktu widzenia funkcjonalności dla Pacjentów, 

- skalowanie danych w systemie, 

-  optymalizacja działania systemu, parametryzacja pod względem obsługi systemu przez Pacjentów, 

- testowanie oprogramowania w celu jego optymalizacji z punktu widzenia funkcjonalności dla nowych 

pracowników medycznych (obsługi medycznej) i administracyjnych, 

- skalowanie danych w systemie, 

-  optymalizacja działania systemu, parametryzacja pod względem obsługi systemu przez nowych 

pracowników medycznych (obsługi medycznej) i administracyjnych.  

 

 

 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają, że powyższy zakres czynności realizowany będzie w okresie począwszy od dnia podpisania 

niniejszej umowy, jednak nie później niż do dnia 31.03.2020r. Jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie 

Zleceniodawcy okres prac ulegnie wydłużeniu, Zleceniobiorca jest zobowiązany do kontynuowania prac w celu 

ich finalnego zakończenia w ramach zaoferowanej łącznej ceny oferty brutto, co musi zostać określone przez 

Zleceniodawcę pisemnie z podaniem przyczyny zaistniałej sytuacji oraz wymaga zawarcia pomiędzy stronami 

stosownego Aneksu do umowy. 

2. W przypadku częściowego wykonania przedmiotu umowy Zleceniodawca przewiduje możliwość wypłaty 

wynagrodzenia w częściach, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzonym „bez uwag” przez obie 

strony. 
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§ 4 

Wynagrodzenie, Warunki Płatności 

1. Z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie  

w łącznej wysokości __________________ zł netto (słownie: _____________________________) wraz  

z należnym podatkiem VAT w wysokości _____% tj. __________________ zł brutto (słownie: 

____________________________). 

Cena składająca się na przedmiot Umowy określona została w Ofercie Zleceniobiorcy, która wraz  

z załącznikami stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za Przedmiotu Umowy (bądź jego części), określonego w §1 ust. 1 

będzie Protokół Odbioru, potwierdzający jej wykonanie przez Zleceniobiorcę, podpisany bez uwag przez 

Zleceniodawcę.  

3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowana przez Zleceniodawcę na podstawie 

prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Zleceniobiorcę Faktury VAT, rachunku bądź równoważnego 

dokumentu księgowego. 

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

5. Zleceniodawca wyraża zgodę na dostarczanie Faktur VAT, rachunku bądź równoważnego dokumentu 

księgowego drogą elektroniczną. 

6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: ____________________________________. 

 

 

 

§ 5 
Przetwarzanie Danych Osobowych 

1. Zleceniodawca oświadcza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż: 

a) Administratorem danych osobowych w związku z realizacją projektu pn. „TIK w usprawnieniu procesów 

biznesowych związanych z obsługą pacjentów - nowa przychodnia na Bańgowie”, współfinansowanego 

ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 

– 2020, Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-

komunikacyjne w działalności gospodarczej., w ramach realizacji którego zawierana jest niniejsza 

Umowa jest: Województwo Śląskie/Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, będące Instytucja 

Pośredniczącą RPO WSL 2014-2020. 

b) Zleceniodawcy powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora na podstawie 

Umowy przetwarzania danych osobowych, zawartej z Administratorem na podstawie art. 28 ust. 3 i ust. 

9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), Dz. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r., 

c) Zleceniodawca umocowany jest do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu 

Administratora na podstawie umów zawieranych na piśmie pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu 

przez Administratora w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania 

przetwarzania danych osobowych do Administratora.  

2. Zleceniodawca oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Przedmiotu nin. 

Umowy odpowiadać będzie w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119, s.1). 

3. Zleceniobiorca deklaruje bezwarunkową zgodę na zawarcie z Zleceniodawcą pisemnej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą Umową spełniającą warunki wynikające z w/w 

przepisów prawa i wymogów stawianych przez Administratora przed przystąpieniem do przetwarzania 

jakichkolwiek danych osobowych. 

 

 

§ 6 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu realizacji Zamówienia w przypadku zmiany 

terminu realizacji projektu.  W pozostałym zakresie nie przewiduje się zmian w umowie zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania tj. w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania 

wszelkich innych zmian, poza terminem realizacji. 

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Każda ze Stron jest zobowiązana do informowania drugiej Strony o zmianie formy prawnej formy 

prowadzonej działalności, o zmianie adresu siedziby firmy oraz adresu zamieszkania właściciela pod rygorem 

skutków prawnych wynikłych z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni 

adres podany przez Stronę. 

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla siedziby 

Zleceniodawcy.  

4. Wszystkie Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Załączniki stanowiące integralna część Umowy: 

 

 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe nr 2/2019/3.3/FAMILIA z dnia 16.10.2019r. 

Załącznik nr 2 – Oferta Dostawcy wraz z załącznikami 

 

 

 

Zleceniodawca:          Zleceniobiorca: 
 

 

 

 

 

_____________________________________________    _____________________________________________ 

 

 


