
 
 
 

                                                     UCHWAŁA NR 1474/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  31 grudnia 2015 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia wzoru umowy dotyczącej infrastruktury powstałej w ramach projektu 

pn. „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do 

podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) Zarząd Województwa uchwala, 

co następuje: 

 

 
§ 1 

 

Przyjmuje się wzór umowy zawieranej z podmiotami leczniczymi podległymi Samorządowi 

Województwa Wielkopolskiego dotyczącej infrastruktury powstałej w ramach projektu pn. 

„Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do 

podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”. 

                                                                   

§ 2 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                    UZASADNIENIE  

do uchwały  nr 1474/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2015 roku 

 
w sprawie: przyjęcia wzoru umowy dotyczącej infrastruktury powstałej w ramach projektu 

pn. „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do 

podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”. 

 
 

W 2015 roku rozpoczęto realizację projektu „przyjęcia wzoru umowy dotyczącej infrastruktury 

powstałej w ramach projektu pn. „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie 

wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa 

Wielkopolskiego”, na realizację którego Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał 

dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 

2007-2013. Realizacja Projektu umożliwi wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług 

elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych i regionalnych usług 

elektronicznych korzystających z usług lokalnych. Rzeczowa realizacja projektu opierała się 

na doposażeniu środowisk informatycznych w zasoby sprzętowe i programowe, a także 

zbudowaniu i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie przekazywania podmiotom 

leczniczym danych medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego. W związku  

z realizacja przedmiotowego projektu powstała infrastruktura informatyczna, w każdym  

z podmiotów objętych projektem. W związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu 

zgodnie z wymaganiami prawa wspólnotowego konieczne jest unormowanie własności oraz 

obowiązków jakie wiążą się z pozyskaniem infrastruktury ( środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych) przy dofinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr1474/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 31 grudnia 2015r. 

 

 

Umowa Nr DZ-I/……./2015 

zawarta w Poznaniu, dnia ………grudnia 2015 roku, pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-44-777, 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………. – …………………………………………..      

Województwa Wielkopolskiego, 

2. ………………………………………………. – ……………………………………………..    

Województwa Wielkopolskiego,  

zwanym dalej „Województwem”  

a  

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej / Spółką  

…………………………………… w ……………………….., ul. 

…………………………………………., NIP:…………………………., zwanym/ą dalej  

„Podmiotem leczniczym”, reprezentowanym przez: 

Pan………… ………………………… –  ………………………………..,  

 

łącznie zwane „Stronami”.  

Mając na względzie utrzymanie trwałości i osiągnięcie celów  Projektu pn. „Usługi 

elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów 

leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”, dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-

2013, Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 – Informatyzacja sektora 

publicznego, Schemat II Poprawa poziomu funkcjonowania, i świadczenia usług 
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wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Umowę 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na mocy zobowiązania nr UDA-RPWO.02.09.01-30-002/14 -01, do realizacji projektu 

szczegółowo opisanego we wstępie do niniejszej umowy Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego stał się beneficjentem dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, 

które pozwolą na utrzymanie trwałości i osiągnięcie celów  Projektu pn. „Usługi 

elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów 

leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” dofinansowanego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 

zwanego dalej „Projektem”. 

3. Umowa określa zasady współpracy Stron w związku z realizacją Projektu, o którym 

mowa w ust. 1. 

 § 2 

Okres obowiązywania umowy 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia upływu 60 kolejnych miesięcy od dnia 

finansowego zakończenia inwestycji, tj. dnia rozliczenia ostatniego wydatku w ramach 

Projektu. 

§ 3 

Odpowiedzialność stron 

1. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy  

o dofinansowanie Projektu (zwana Zobowiązaniem), która została zawarta przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego z Instytucją Zarządzającą WRPO na lata 2007-

2013 na dofinansowanie Projektu. 

2. Projekt jest realizowany przez Wykonawców wyłonionych w drodze udzielenia  

zamówienia publicznego w trybie zamówień publicznych, z którym Województwo zawarło 

umowy na realizację poszczególnych części projektu. Wykonawcy na podstawie 

zawartych umów zobowiązani są do dostawy i zainstalowania infrastruktury 
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informatycznej w podmiotach leczniczych zgodnie z zawartymi z Województwem  

umowami. Całość wynagrodzenia wynikająca z zawartych umów pokrywa Województwo. 

3. Do czasu ziszczenia się okoliczności przewidzianych w § 3 ust. 7, Województwo 

przekazuje Podmiotowi leczniczemu infrastrukturę informatyczną, o której mowa w ust. 2, 

w bezpłatne używanie. 

4. Województwo za pośrednictwem Departamentu Zdrowia UMWW w Poznaniu odpowiada 

za koordynowanie i monitorowanie prawidłowości działań przy realizacji Projektu.  

5. Województwo w ramach kosztów projektu pokrywa koszty promocji – tablice 

informacyjne i promocyjne oraz etykiety do oznakowania sprzętu. 

6. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest do : 

1) Udzielania informacji i wyjaśnień, co do zadań związanych z realizacją Projektu  

w terminie i formie umożliwiającej Województwu Wielkopolskiemu wywiązanie się 

z jego obowiązków, jako Beneficjenta WRPO 2007 – 2013. 

2) Pełnej współpracy w zakresie wszystkich działań obejmujących realizację Projektu  

z Inżynierem Kontraktu ( Pan Tomasz Kokowski) oraz Wykonawcami o których mowa 

w § 3 ust.2 i zawartą w tym zakresie umową z Województwem Wielkopolskim.  

3) Niezwłocznego informowania o przeszkodach przy realizacji Projektu, w tym o ryzyku 

zaprzestania realizacji zadań oraz przeciwdziałanie sytuacjom mającym wpływ na 

realizację projektu i osiągnięcie zakładanych celów. 

4) Wyznaczenia pracownika do współpracy w ramach realizacji Projektu, w pełnym 

zakresie z Województwem, Inżynierem Kontraktu, Wykonawcami. 

5) W czasie obowiązywania umowy poddania się kontroli lub audytowi w zakresie 

prawidłowej realizacji Projektu w tym umożliwienie uprawnionym podmiotom 

przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca 

realizacji Projektu.  

6) Udostępniania każdorazowo na wniosek Województwa lub uprawnionych podmiotów 

dokumentów lub informacji umożliwiających dokonanie oceny wpływu realizowanych 

zadań w odniesieniu do celów Projektu. 

7) Terminowego przedstawiania Województwu  wymaganych sprawozdań. 

8) Gromadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu zgodnie z zasadami Unii 

Europejskiej i wytycznymi krajowymi oraz obowiązującymi procedurami, dostępnymi 

na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce dotyczącej okresu programowania 

2007-2013; 

9) Przyjęcia otrzymanej infrastruktury (środków trwałych i wartości niematerialnych  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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i prawnych) do ewidencji księgowej jednostki od dnia jej przyjęcia do używania. 

10) Podmiot leczniczy zabezpieczy odpowiednie środki finansowe, które gwarantować 

będą stabilność finansową Projektu w okresie 60 miesięcy od momentu finansowego 

zakończenia inwestycji oraz zapewnią płynne finansowanie kosztów związanych  

z utrzymaniem rezultatów Projektu.   

11) Podmiot leczniczy zobowiązuje się do niepobierania opłat za usługi świadczone za 

pomocą przekazanej infrastruktury, przez okres od jej otrzymania do używania do 

dnia w którym upłynie okres 60 miesięcy od dnia finansowego zakończenia 

inwestycji. W przypadku naruszenia tego obowiązku, podmiot leczniczy zobowiązuje 

się do zwrotu kwoty żądanej przez Instytucję Zarządzającą WRPO na lata 2007-

2013.  

12) Podmiot leczniczy jest odpowiedzialny za utrzymanie stanu technicznego 

przekazanej w ramach Projektu infrastruktury, ponoszenia kosztów jej bieżącego 

utrzymania i ewentualnych nakładów odtworzeniowych, zapewniających istnienie  

i prawidłowe funkcjonowanie w okresie trwałości tj. do dnia upływu terminu 

wskazanego w pkt 11 oraz ubezpieczenia i ochrony rezultatów Projektu - ryzyko 

utraty lub zniszczenia infrastruktury pozostaje po stronie Podmiotu leczniczego. 

7. Po upływie okresu wskazanego w pkt 11 całość przekazanej infrastruktury przejdzie 

nieodpłatnie na własność Podmiotu leczniczego bez konieczności dokonania osobnej 

czynności prawnej w tym zakresie. 

 

§ 4 

Finansowanie przedsięwzięcia 

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013 w wysokości 99% kosztów 

kwalifikowalnych. Całkowity koszt Projektu wynosi brutto 32 499 999,99zł  

2 Za realizację ww. budżetu i jego prawidłowe wydatkowanie w ramach Projektu 

odpowiada Województwo. 

3 W przypadku gdy, w wyniku uchybień podmiotu leczniczego postanowieniom niniejszej 

umowy, na Województwo zostanie nałożona sankcja finansowa określona  

w zawartym Zobowiązaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego do realizacji 

projektu, podmiot leczniczy zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Województwa tych 

środków finansowych, które zostaną zapłacone przez Województwo z tytułu ww. sankcji 

finansowych. 
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§ 5 

Postępowanie w sprawach spornych 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 Strony 

ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Województwa. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

1.…..................................................................... 2............................................................... 

 

 

3. ….....................................................................  

 

 

 

Załączniki: 

- Zobowiązanie do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego nr UDA-

RPWP.02.09.01-30-002/14-01; 

- Wykaz przekazanych podmiotowi leczniczemu  środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 


