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realizacji projektu pod nazwq ,,E-zdrowie dra
Mazowsza,,,

w sprawie wspoldzialania pzy
realizowanego
w ramach Priorytetu ll ,'Pzyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza,,
dla Dzialania 2.1 ,,paeciwdzialanie
wykluczeniu informacyjnemu" Regionalnego
Programu operacyjnego wojewodztwa Mazowieckiego
2407-2013

zawarte w

dniu

.. 2Oj4 roku w Warszawie ponrigdzy:

wojewodztwem Mazowieckim, z siedzib4 pzy
ul. Jagiellonskiej 26, o3-719 warszawa, REGON
01552g910,

NIP 1132453940'zwanym w tresci porozumienia
Beneficjentem, reprezu'ntowanym przezZarzqdWojerw6dztwa

Mazowieckiego w imieniu ktorego dzialajq:
Krzysztofa Grzegorza Strzalkows kie go _ Wice

ttrutulolo
a

d

{Dne_r,tot,

marszalka

iluty6 - ksttf@- D; relck: ro

1) Mazowieckim szpitalem Br6dnowskim
w warszawie spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza g,

zarejestrowanym

w

sEdzie Rejestrowym dla m.st. warszawy

w warszawie, Xlll wydzial Gospodarczy
i(rajowego Rejestru sqdowego pod numerem KRS
0000336164, kapital zakiadowy: 20 g47 500,00
zl.,
REGON .141983460, NtP 5242688913.
reprezentowa ny m przez:

Teresg Marig Bogiel - prezesa Zarzqdu,
Wieslawa Malickiego - Wiceprezes a Zazadu

2) szpitalem Mazowieckim w Garworinie sporka
z ograniczonq odpowiedziarnoscia
08-400 Garurrolin, Al. Legionow 11,

w sqdzie Rejestrowym dla m.st. warszawy w wiarszawie, XIV
wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
0000336g26, kapital zakladowy: 5 500 000,00

zatrejestrowanym

zt.,

REGON 142032872, NtP 8262148601.
reprezentowa nym przez:
Jcrlantg Zaklikg

-

prezesa Zazqdu
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3) Mazowieckim szpitalem wojew6dzkim w siedlcach
spolka z ograniczon4 odpowiedzialnoscia
08-'1 10 Siedlce, ul. poniatowskiego 26,

w Sqdzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial
Gospodarczy
Krajowego Rejestru llqdowego pod numerem KRS
0000336825, kapitat zakladowy: 19652500.00

zare1eslrowanym

zl

REGON 1 41944750, NIP 8212577607,
reprezentowa ny m przez:

Marcina Kulickiego

-

prezesa Zarzadu
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4) Mazowieckim centrum Rehabilitacji "STocER" Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnoscia
05-51 0 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12,

w

zare1estrowanym

Sqdzie Rejestrowym dla m st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 000337011. kapital
zakladowy: 11 000 000,00 zl..

REGON 142013120, NtP 1231194950.
reprezentowanym pftez:
Piotra Papaja

-

Prezesa Zarzqdu

Leszka Sledzinskiego - Prokurenta

5) Mazowieckie centrum Psychiatrii ,,DREWNlcA" Spolka z ograniczonq
odpowiedzialno6cia
05-091 Z4bki, ul. Rychtihskiego

1,

w Sqdzie Rejestrowym dra m.st. warszawy w warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 00004g1022, kapitalzakradow
11927 000,00 zt.,
REGON 000298206, NtP 1251622998

zarelestrowanym

reprezentowa ny m przez:

Waldemara Gizg

-

Prezesa Zarzadu

6) centrum Leczniczo -

Rehabilitacyjnym

i Medycyny Pracy ATTIS Sp6lka z

ograniczonq

odpowiedzialnoSciq
01-401 Warszawa, ul. Gorczewska 89,

zarejestrowanym

w

Sqdzie Rejestrowym dla m.st warszawy

w

warszawie,

Xll wydzial

Gospodarczy

Krajowego Rejestru sqdowego pod numerem KRS 0000476231 , kapital ,zakladowy: 66
004 000,00 zl.,
REGON 016441803, NIP 5272699583
rep rezentowa ny m przez:

Andrzeja WiSniewskiego

-

Prokurenta

7) Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoScia
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5,
zarejestrowanym

w Sqdzie

Rejestrowym dla m. m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000490819, kapital zakladowy: 70 000 000,00
zl
REGON 670209356 , NtP 7962963679

St'wit$zam 4odnosc

,

z oryginalem

reprezentowa ny m przez.
Luizg Staszewsk4

-

Prezesa Zarzqdu
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8) Specjalistycznym Szpitalem Wojew6dzkim w Ciechanowie
06-400 Ciechan6w, ul. Powstahcow Wielkopolskich 2
REGON 00031 1622, NtP 5661019200,

repreze ntowa ny m przez:

flann g Jaroszewskq

-

Dyrektora

I

9) Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr J6zefa Psarskiego w Ostrolgce
07-410 Ostroleka, Al. Jana Pawla

ll 120 A

REGON 000304616, NtP 7582010430

re

prezentowa ny m przezi

Wojciecha Miazgg

-

Dyrektora

I

10) Wojew6dzkim Szpitalem Zespolonym w plocku
09-410 Plock, ul. Medyczna 19
REGON 000650070, NtP 7742411908,

reprezentowany m przez:

Gzegoza Zgoaelskiego

11) Samodzielnym

-

Zastgpca Dyrektora ds. Eksploatacyjno - Technicznych

Zespolem Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej

im. Dzieci

Warszawy

w Dziekanowie LeSnym
05-092 t-omianki, Dziekanow LeSny, ul. Konopnickiej 65

REGON 000291210, NtP 1181349898,

reprezentowa ny m przez:

Barbarg Kulis

-

Dyrektora

12) Szpitalem Dzieciqcy

im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki

Zdrowotnej w Warszawie
03-924 Warszawa, ul. Nieklanska 4/24

Strrierdzam zgodno3d z oryglnalem

REGON 000297359, NtP 1131144295,

reprezentowany m przez"

Malgorzatg Stachurskq- Turos - Dyrektora
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13) Samodzielny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wojew6dzki Szpital Zakailny w Warszawie
O1-2O1 Warszawa, ul. Wolska 37

REGON 000297945, NtP 5272153938,

re

prezentowa

m przezi

nY

Agnieszkg Kujawskq Misiqg

-

Dyrektora

14)Mazowieckim Specjalistycznym

Centrum Zdrawia

irn.

prof.

Mazurkiewicza

w Pruszkowie
05-802 Pruszkow, ul. Parlyzanlow

214

REGON 000687617, NtP 5340012306,
reprezentowanym ptzezl
l-idig Rudzkq

-

Dyrektora

I

15) Samodzielnym Wojew6dzkim

Publicznym Zakladem Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

im. dr Barbary Borzym w Radomiu
26-600 Radom, ul. Krychnowicka

1

REGON 670204531, NtP 9482040243,

re

prezentowa ny m przezi

Adam Kosiora

-

Zastqpca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych

16) Samodzielnym Wojew6dzkim Zespolem Publicznych Zaklad6w Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w
Warszawie
00-665 Warszawa, Nowowiejska 27
REGON 000298070, NtP 5261744274,

reprezentowanym

p

rzez

:

Andzeja Mazura - Dyrektora

17) Samodzielnym Specjalistycznym Zespolem Zaklad6w Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w
Rudce

Stwierdzarn zgdno60 z oryginatem

05-320 Mrozy, Al. Teodora Dunina

1

REGON 000290512, NtP 8221840091,

re p reze

Ma ria n

ntowany m pzez'.

nq Zambrzy ckq - Dyrektora
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18) Mazowieckim Gentrum Leczenia Chor6b Pluc i Gru2licy
05-400 Otwock ul. Narutowicza 80
REGON 000676714, NIP 5321664002,

reprezentowa ny m przez.

Antoniego Blachnio

-

Dyrektora

19) Wojew6dzkq StacjE Pogotowia Ratunkowego

i

Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny

Pubf iczny Taklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
00-685 Warszawa, ul. Poznahska 22

REGON 000294674, NtP 5271636429,

reprezentowa ny m Wzez'.

Adama Baczyhskiego Z-cp Dyrektora ds. Ekonomicznych - Gt6wnego Ksiggowego

20) Samodzielnym Publicznym Zakladem

Opieki Zdrowotnej

Wojew6dzka

Stacja

Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Plocku
09-400 Plock, ul. Gwardii Ludowej5
REGON 610317845, NIP 7741002289,

reprezentowanym przez:
Lucyng Kqsickq

-

Dyrektora

21) Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROLEKA" Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrolgce
Ostrolgka 07-410, ul KoSciuszki 49
REGON 000297610, NIP 7581878913,

reprezentowanym pzezi
Miroslawa Dqbkowskiego

-

Dyrektora

,
22) Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej ,,RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
80-110 Siedlce ul. B-pa L Swirskiego 38

Stwierdzam

ory ginatern
zgodn06e z

REGON 000297550, NIP 8212098373

reprezentowa nym pzez'.

Leszka Szpakowskiego

-

Dyrektora
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23)

Wojew6dzkim Samodzielnym Zespolem

inn.

Publicznych

Zakladow Opieki

Zdrowotnej

prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostynini!

09-500 Gostyninie, ul Zalesie

1

REGON 000291724, NtP 9710579072,

reprezentowa nym przez:

Katarzyng Osowicz

-

Szewczyk

-

Dyrektora,

zwanymi w treSci porozumienia Partnerami.
y oddzielnie Stronq.

BULA
Strony niniejszego porozumienia w celu zintelrowania dzialan na (zecz utworzenia i rozwoju regionalnej

umo2l
n
dla Ma

infrastruktury informatycznej oraz elektronicznych us{ug w obszarze e-Zdrowie,

e

oraz wymianq danych medycznych pomiqdzy podmiotami leczniczymi dzialajqcymi

a

Mazowieckiego oraz wspotdzialanie w ramach proje(tu pod nazwq ,,E-zdrowie

o

" dla Dzialania 2.1 ,,Przeciwdzialanie wvhluczeniu

w ramach Priorytetu ll ,,Przyspieszenie e-Rozwoju
informacyjnemu" Regionalnego Programu Operacy
w tre Sci porozu

m ien ia,, P roje

JednoczeSnie

wydatk6w

w ramach

z

ktem", zawiqzujq

porozumrenre.

uwagi na zakaz

RPO WM 2007

-

Wojew6dztwa Mazowieckiego 2007-2013, zwanego
finansowania okreSlonego

2013

S

w Zasadach kwalitlkowania

od dnia zawarcia niniejszego porozumienia rrie bgdq

rozpoczynac we wlasnym zakresie innych projektovv, ktore swoim zakresem merytorycznym, funkcjonalnym
jak w Projekcie.

obejmowa6 bgd4 te same zagadnienia i fun

POROZLIMIENIA

1.

,,Porozumieniem" zgodnie postanawiajq zre>alizowac

Strony Porozumienia Partnerskiego zwanego
wsp6lne przedsigwzigcie polegaj4ce na:

1)
dofi

2)

nansowanie Projektu

;

wdro2eniu Projektu zgodnie z
2013 (zwanych dalej Zasadami) w przy

2.

utrzymaniu cel6w Projektu przez okres

Zakres Proiektu zostanie okreSlonv we wniosku
zalqcznikami) zwanymi dalej,,dokumentacjq

ramach Projektu czynnoSci zostaly faktycznie wykonane (2

zaplacone przez
Beneficjentowi (na

Benef
rzecz

I

REALIZACJI PROJEKTU ZNAJDUJACEGO SIE W
H PROJEKTOW KLUCZOWYCH DLA RPO WM 2OO7-

INDYKATYWNYM WYKAZIE

3)

skutecznego zlo2enia przez Beneficjenta wniosku o

przygotowaniu niezbgdnych dok

cjent nie bgdzie
ie bedE p.LzekAzy

zt .i','

(

Li/

---y'/-.-

t,izyskaniia dofi nans,owania;
najmnie.i 5 lat od clnia zakonczenia realizacji Projektul
z

Ka2da

ze {itron

akceptuje czg6c dokumentacji aplikacyjnej, zwiqzanej

z jej czqsciowym

udzialem

w projekcie, zgodnie z harmonogramem zeczowo - flnansowvm.

FINANSOWANIE PROJEKTU

s2.
Calkowita szacowana wartosc Projektu brutto nie przekracza 88 000 000 zl (slownie: osiemdziesiat osiem
mln zlotych), zczego'

1) do 85%, czyli do 74800000 zt (slownie: siedemdziesiqt

czteny miliony osiemset tysiqcy zlotych)

-

dofinansowanie ze Srodkow EFRR,

2)

do 14 % czyli

do

12 320 000 zl (slownie: dwanaScie milionow trzysta dwadzieScia tysiqcy zlotych)

-

Srocjki

z Bud2etu Pahstwa lub wklad wlasny Bud2etu Samorzqdu Wojewoclztwa

3)

min. 1 % co stanowi 880 000 zl (slownie: osiemset osiemdziesiqt tysigcy zlogch)

Partnerzy Porozumienia zapewniq dodatkowo, proporcjonalnie

- wklad wlasny {itron.
do zakresu zeczowego projektu,

odpowiedni wklad wlasny r6wny wskaznikowi komerqalizaqi okrerllonemu w dokumentacji aplikacyjnej.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PRO,JEKTU

s3.

.
2.
1

Projekt jest realizowa ny przez Beneflcjenta i 23 Partner6w.

Strony Porozumienia,
Partner6w

-

w celu realizacji

Projektu, postanawiajq powierzyc funkcje Lidera jeclnemu z
Mazowieckiemu Szpitalowi Brodnowskiemu w Warszawie Spolka z ogrianiczonq

odpowiedzialnoSciq.

3

Lider mo2e zakupic uslugi mened2era projektu zwiqzane
projektu obejmujqce m.in..

1)
2)
4.

z

wdra2aniem postanowiei Zasad realizacji

:

koordynacjg zadah wynikajqcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

monitorowanie isporz4dzanie dokumentow niezbgdnych do rozliczenia projektu;

Lqczny kwaliflkowalny koszt mened2era projektu i wynagrodzeh pracownikow zarzqdzajqcych projektem

u

Beneficjenta i Lidera nie moze przekroczyAkwoltl 2% wydatk6w kwalifikowalnych projektu.

5.

Organem nadzoruj4cym realizacje projektu ze strony Beneficjenta jest Komitet Sterujqcy, ktorego sklad
okreSla Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego w drodze zarzqdzr>nia.
Organem opiniodawczym i doradczym Lidera Projektu jest Zespol do spraw wdro2enia Projektu , ktorego
sklad okre6la Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego w drodze
Zam Zg0dn0(6 Z Orygirufre,fff

zarzq

s4.
1.

Do obowiqzk6w Beneficjenta

1)

nale2y:

/

ll ,,Pzyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Dzialaria

2.1,,P rzeciw dzialanie wykl uczen u i nform acyj n em u"
i

RP

O WM

;

monitorowanie i sprawowanie kompleksowego nadzoru nad reali,racj4 Projektu w zakresie prawidlowoSci
wykonywania przez

3)

/"//'76>2
Si--- r''i/L'

zlo2enie do Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programow Unijnych (MJWPU) przygotowarr ej przez
Lidera dokumentacji aplikacyjnej dla Priorytetu

2)

,,9,.-"/
UZttt /)

I ./d/
/

P

arlnerow nalo2onych na

rozliczanie Projektu tj.:

a)

przedkladanie MJWPU przygotowanych
kuryrentow wynikajqcych z Zas
kuFentow

3*f

<i:'

no\c

)( Y

i\

i(,

.,;i"i,

b)

przekazywanie srodk6w na rachunki Paftnerow, na podstawie wnioskow o zaliczke, wnioskow
o
platnoSc zaakceptowanych przez MJWpU;

4) archiwizowanie i przechowywanie kompletu uwierzytelnionejprze,z Partnerow dokumentacji projektu.
Beneficjent uprawniony jest do 2qdania od Lidera i Partnerow Projektu pisemnych odpowiedzi i wyjaSnien

w razie powstania jakichkolwiek wqtpliwoSci w trakcie realiztzcji Projektu oraz wnoszenia uwag
t zaslrze2en w tym inicjowania rozwiqzah na ka2dym etapie realizacji Projektu i przygotowywania
dokumentacji aplikacyjnej.

Pozostale, szczegolowe obowiqzki i uprawnienia Beneficjenta zostanq okreSlone w Zasadach stanowiqcych
zalqcznik do uchwaly Zarzqdu Wojewodztwa w sprawie przystqpienia rJo realizacji projektu.

1

ss.
Do obowiq.zkow Lidera nale2y:

1)

przygotowanie

i

przekazanie

do Beneficjenta

projektr5w dokunrenlow niezbgdnych

do przeniesienia

Projektu z listy rezenrvowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnyr;h Projektow Kluczowych dla FlpO WM
2OO7-2013 na listg podstawq tego wykazu zgodnie

z ,,Zasadani modyflkacji projektow kluczowycfr i
indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projekt6w Kluczowych dla RPO WM 2007-20 13"oraz uzvskania

dofinansowania przez Beneficjenta, w tym,

a)

przygotowanie, z wykorzystanlem materialow przedlo2onych pzez Strony, oraz materialow
z audytu przeprowadzonego przez Agencjg Rozwoju Mazowsza S.A. kompletnego Studium
WykonalnoSci projektu,

b)
c)
d)

paygotowanie wniosku o doflnansowanie wraz zzalqcznikami, wedlug wytycznych MJWpU,
aktualizacja fiszki projektowej,
informowanie Stron o ka2dorazowo dokonanych m.in. na wezwanie MJWPU lub Beneficienta
poprawkach w dokumentacji aplikacyjnel;

2)

koordynowanie

i nadzorowanie

prawidlowej oraz zgodnej

z harmonogramem realizacji projektu

przez

Strony;

3)

przygotowywanie i przedkladanie Beneficjentowi projektow wniosikow o zaliczkg, wnioskow o platnoSc

innych dokumentow wynikajqcych

z

Zasad realizacji projektu oraz wytycznych

lZ

i

RPO WM

umo2l iwiaj4cych skuteczne rozliczenie Projektu,

4)

zapewnienie dzialah informacyjno-promocyjnych zwiqzanych

z

realizaqq Projektu

na

zasadach

okreslonych przez lZ RPO WM;

5)

podejmowanie wszelkich czynnoSci faktycznych i prawnych zwiqzanych z przygotowaniern,
przeprowadzaniem i udzielaniem zam6wieh publicznych na wybor wykonawcow zgpdnie z
obowiEzujqcymi przepisami i systemem realizaqi RPO WM, w imieniu i na zecz Stron.

2.
3.

Lider Projektu ponosi koszty zwiq.zane ze sporzqdzeniem dokumentacji aplikacyjnej Projektu.

Lider zobowiqzuje siq do przestrzegania prawa wspolnotowego, krajowego, procedur wlaSciwych dla
projekt6w wspolfinansowanych ze Srodkow funduszy strukturalnych i innych aktow prawnych. Obowiqzki, o
ktorych mowa w zdaniu popaednim dotyczq caloSci przedsigwzigi: realizowanych w ramach niniejszego
porozumienia. W tym te2 zakre{e Lider Projektu jest

g O9

stron.

upr

ni:r dzialari

|

t

a

t\

.$un

,',)
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.>/
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s6.

Strony oSwiadczajq, iz bgda wspieraly realizacjg Projektu rzeczowo, kadrowo i flnansowo
w zakresie koniecznym dla nalezytego realizowania zadan, zgodnie z dokumentacjq aplikacyjnE projektu,
a w szczegolnosci zobowiqzujq sig kazdorazowo na wniosek Liderer i Beneficjenta podejmowac czynno6ci
i

wykonywad zadania niezbgdne dla jego realizacji.

Do obowiqzkow Stron nale2y w szczeg6lno5ci:

1)

przygotowanie dla Lidera, na wlasny koszt (wydatek niekwalifikowalny w projekcie),
dokumentow
niezbgdnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z zalo2eniami projektowymi
przygotowany mi przez Lidera

2)

realizowanie,

z

;

nale2ytq staranno6ciq, przypisanej zgodnie

z dokumentacjq aplikacyjnq i

Zasadami

swojej czg5ci Projektu, w tym:

a) przygotowanie

dla Lidera Projektu dokumentow

projektow wnioskow o zaliczkg, wnioskow

niezbgdn,ych

do

prawidlowego przygotowania

o platnosc i innych dokumentow wynikajqcych z Zasad

realizaqi projektu i Wytycznych lZ RpO WM,
b) prowadzenie:

>

w sposob analityczny wyodrgbnionej ewidencji ksiggowej w zakresie realizacji czgsci projektu
dotyczqcej Strony lub wyodrgbnionego kodu ksigrgowego, zgodnie z obowiq.zujqcymi
przeptsamt,

>

wyodrgbnionych rachunU-u/-ow bankow/-ego/-ych odp,owiednio dla Srodk6w otrzymitnycn w
formie zaliczki i 6rodkow wlasnych w tym dla refundacji i przedstawienie do Beneficjenta

z banku o posiadaniu taklch rachunkow; zaSwiadczenie o posiadaniu
Wyodrgbnionfego/-ych dla Projektu rachunk/-uf6w banrkow/-ego/-ych stanowi zalqcz.nik nr 4
zaswiadczenia
do Zasad,

}

ewidencji zdarzen gospodarczych

w

spos6b umo2liwiajqcy jednoznacznq identyfikacjg
wydatkow ponoszonych na realizacjg projektu oraz ptowiqzanie platnoSci z dokonywanymi
wydatkami z projektu, a lak2e identyfikacjg dowodow, na podstawie kt6rych dokonano
platnoSci;

3)
4)

zapewnienie pomieszczen i uzqdzen niezbgdnych dla realizacji F,rojektu;
przechowywanle, archiwizowanie oraz udostgpnianie Liderowi dokumentow zwi4zanych

z

realizaqq

Projektu;

5)

niezwloczne, pisemne zglaszanie Liderowi

i Beneficjentowi

mog4 skutkowac niewykonaniem lub

wszelkich zdarzen czy okolicznoSci, ktore

nienalezytym wykonaniem zadan koniecznvch

do pomySlnego i terminowego ukonczenia projektu;

6)
7)

powstrzymanie sig od zawierania jakichkolwiek um6w czy porozumien, ktore uniemo2liwialyby realizacjg
niniejszego porozumienra;
udzielanie wyczerpujEcych pisemnych odpowiedzi i wyja5nier'r Liclerowi i Beneficjentowi projektu w razie

jakichkolwiek pytan, wqtpliwoSci lub zaslrze2eh,
kierowanych przez Lidera lub Beneficjenta

8)

a takze

<lo stosowanie sig do zaleceir/wytycznych

;

zapewnienie dzialan informacyjno-promocyjnych zwiqzanych z realizaqqProjektu zgodnie z instrukcjami

w tym umieszczanie na wszelkich dokumentach

3.

zwiqzanych z realizacjq Projektu oraz w
miejscach realizacli projektu informacji o wspolflnansowaniu projektu ze srodkow Unii Europejskiej.
Strony zobowiqzujq sig poddac kontroli instytucji do tego uprawniorrych w ramach

4

Strony

Lidera,

A
Ni-'
S

LU

{1,

:J

5

Strony niezwlocznie przekazujqdo Lidera a Lider do Beneficjenta in'l'ormacje o wynikach wszelkich kontroli i
audytow dotyczqcych zakresu przedmiotowego Projektu lub o jakichkolwiek zdarzeniach mogqcych miec
wptyw na jego realizacjg.

ZAMOWIENIA PUBLICZNE I PELNOIUOCNICTWA

s7.

do

podejmowania wszelkichr czynnoSci faktycznych i prawnych
realizacjq Projektu na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Strony upowa2niajq Lidera Projektu
zwiqzanych

z

Zamowieh Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), a w szczeg6lnoSci do:

1)przygotowania, przeprowadzenia

i

rozstrzygnigcia postgpowan

o

udzielenie zamowiei publicznych

zwiqzanych z realizacjq Projektu;
2) udzielenia zamowien w ich imieniu i na ich rzecz;
3) dokonywania zmian w umowie o udzielenie zamowienia oraz wszelkich innych czynnoSci zwiqzanych z

realizacjqumowy,
Lider Projektu dziala w powy2szym zakresie jako pelnomocnik Stron udzielajqcych zam6wienia wspolnego.

Strony sq zobowiqzane do Scislej wsp6lpracy z Liderem, zgodnie z lego wytycznymi, w proces;ie
pzygotowania dokumentacji przetargowej, badania i oceny ofert oraz ewentualnych zmian umowy o
udzielenie zamowienia.

Ka2da

ze

{3tron akceptuje czgSc dokumentacji przetargowel, z,wiqzanej

z jej

czgsciowym udzialem

w projekcie, zgodnie z planem rzeczowo - finansowym

Ka2da dokumentacja

o

udzielenie zamowienia publicznego przed wszczqciem postqpowania, jest

przekazywana do Beneficjenta, ktory uprawniony jest do wniesienia uwag i zastze2eri.
Strony zgodnie stanowiq, 2e ka2de zam6wienie udzielane w ramach realizacji projektu podlega procedurze

odbioru koticowym protokolem odbioru podpisanym przez Strong, kt6rej dotyczy dana czgsc zamowienia
Umowy na udzielenie zamowiei w ramach realizacji projektu bgdq przewidywaty, uwzglqdnlajqc odrqbnoSci
wynikajqce z charakteru poszczegolnych zam6wien, nastgpujqc4 pror:edurg odbioru zamowienia:
1) zgloszenie

pzez Wykonawcg gotowoSci do czynnoSci odbioru;

2) weryfi kacjg przedmiotu zam6wienia;

3) ewentualn e zasfzezenia i wezwanie Wykonawcy do usuniqcia u:;terek;
4) czynno5c koncowego odbioru pzedmiotu zamowienia wlqczajqc w to naliczanie kar umownych.

W przypadku nalo2enia korekty finansowej na postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznelSo skutki
finansowe ponosi Strona, ktora w wyniku swojego dzialania lub zaniechania spowodowala powstanie
naruszenia. Strona zgadza sig na pomniejszenie proporcjonalnie platno6ci w czqSci dotyczqcej nalo2onej
korekty

Stwierdzani zgodnro6d z oryginalffn
MAJATEK UZYSKANY W RAMACH PROJEKTU I TRWALOSC

s8

1.

Nabyte podczas realizacji Projektu prawo wiasno6ci sprzgtu

PROJEKT

i) ./ )

u/

'q //'''"'tt
i

L'

infrastruktury informatycznej orzrz prawa

dotycz4ce oprogramowania wraz z kodami zrodlowymi pzyslugiwac bgdq poszczegolnym Stronom zgodnie z
lokalizacj4 tego sprzqtu i oprogramowania.
2

.2.

"-''

r"

Strony odpowiadajq za administrowanie bazami danych w sposob zapewniajqcy bezpiecze6stwq danych
zgodnie z przepisami ustawy zdnia2g sierpnia 1997 r o ochronie darrych osobowych oraz lch aktualnoS6
Strony zobowiq-zane sq do zachowania tnvalosci projektu w rozumieniu ,,Wytycznych Instytucji Zazqdzajqcej
w zakresie monitorowania projekt6w realizowanych w ramach RfrO WM 2Oo7-2013 w okresie truva|:Sci oraz
przeprc>wadzania kontroli obszarow szczegolnego
ryzyka

i

kontroli trwaloSci" (Wytyczne)

i w czgsci

go

dotyczqcej.

UZYTKOWANIE I UDOSTEPNIENIE TNFRASTRUKTURy INFORMATYCZNEJ

ss.

1.

Strony zobowiq.zujqsig do u2ytkowania oprogramowania, spzetu iinfrastruktury informatycznej powstalej w
skutek realizacii projektu zainstalowanej w swoich jednostkach zgodnie z ptzeznaczeniem i celami projektu.

2
3.

Strony zakladaiqrozwijanie i rozbudowywania infrastruktury Projektu zgodnie z jego celami.

Strony zobowiqzujq sig,

w

swojej siedzibie, do finansowania kosztow utrzymania

i

u2ytkowania

oprogramowania, zainstalowanej infrastruktury informatycznej i sprzgtu.

4- W

przypadku konieczno5ci zbycia jakiegokolwiek elementu stanowiqcego przedmiot dofinansowania

dopuszcza sig takE mozliwoSc pod warunkiem zastqpienia go innym elementem o niegorszych parametrach
ni2 pieruvotny.

ROZLICZENIE FINASOWE PROJEKTU

s 10.
1.

Strony bgdE ponosic wydatki zwiqzane

z

realizacjq Projektu zgodnie

z

Porozumieniem, Zasadami

i

Wytycznymi lZ RPO WM.
2

W przypadku uzyskania dofinansowania, Szczegolowe zasady rozliczenia Projektu wraz z harmonclgramem
ponoszenia wydatkow zostanE okre6lone w dokumentacji aplikacy.inej i w Zasadach przyjgtych uchwerlq
Zarzqdu Wojewodztwa Mazowieckiego.

s
Wszystkie platnoSci dokonywane

w

zwiqzku

z

11.

realizacjq Pro.iektu,

w tym pomigdzy

Beneficjentem

za poSrednictwem Wyodrgbnionych dla Projektu rachunkow
bankowych Beneficjenta i Partner6w, pod rygorem mo2liwo$ci uznania poniesionych rarydatkow
za niekwalifikowalne. Lista rachunkow bgdzie zalqcznikiem do przyjgtych uchwalq w sprawie realizacji
a Partnerami, powinny byc dokonywane

projektu Zasad.
2

Beneficjent bgdzie przekazywal dofinansowanie w wysokoSci wynikiajqcej z wniosku o zaliczkg, wniosku o
platnoSc pod warunkiem wczeSniejszego otrzymania Srodkow z Banku Gospodarstwa Krajowego i Bud2etu
Pafistwa.

Strony zobowiqzujq sie do zwrotu pzekazanych inr Srodko'w na rachunek Beneficjenta (wraz
z nale2nymi odsetkami) lub pokrycia z wfasnych Srodkow wydatkow uznanych za niekwalifikowane, zgodnie

z

w Projekcle, gdyby zostaly pobrane w nadmiernej wysokoSci, nie zostaly
wykorzystane w niepelnej wysokoSci lub niezgodnie z przeznaczeniem czy niezgodnie

proporcjonalnym udzialem

wykorzystane,

z przepisami prawa, porozumieniem, procedurami w ra

sl
traLlrra,

i

ia^^

A^V'rmanh,

.,i,.,^^.^,^+^^

i^..,^l^.^,^

uwierzytelnionE kopie wraz ze wszystkimi niezbgdnymi dokumentanri do ich rozliczenia, Liderowi celem ich
weryfikacji oraz przygotowania i zlozenia do Beneficjenta projektu wniosku o platnoSc.

s 13.

Lider przygotowuje

1.

w

imieniu wszystkich Partner6w zbiorcze wnioski

o

platnoSc

i

przedklada je

Beneflcjentowi.
Lider wraz z zbiorczymi wnioskami o platnoSc przekazuje Beneficjentowi Harmonogram wydatkow bqdz j,egs

2

aktualizacjg.

Wnioski

o platnoSc

ksiqgowych

o

przygotowywane sq na podstawie przekazanyr:h kopii faktur lub innych dokumentow

r6wnowa2nej wartoSci dowodowej, potwierdzonych pod wzglgdem merytorycznyrn

i

rachunkowym oraz poSwiadczonych za zgodnoSc z oryginalem przelz Partnerow, nie zadziej ni2 rizz na pol

roku

z

poszanowaniem art. 190 ustawy

o finansach publicznych, stanowiqcego,2e w przypadku

gdy

beneficjentem projektu finansowanego ze Srodkow europejskich jest jednostka sektora finansow putrlicznych,

ka2dy wydatek kwalifikowalny powinien zostac ujgty we wniosku

o

platnoSc przekazywanym wlaSciiwej

instytucji w terminie do 3 miesigcy od dnia jego poniesrenra

s

14.

1.

Strony ponoszE wydatki niekwalifikowalne z wlasnych Srodkow odpowiednio w zakresie jaki je dotyczy.

z

Podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowany Projektu. Postanowir:nia Porozumienia nie uchybiiajq

tr,eSci

oSwiadczef Partnerow o kwalifikowalnoSci VAT.

Partnerzy, ktozy wygenerowali na Projekcie nieuwzglgdniony wczeSniej dochod netto w rozumir:niu
Wytycznych w okresie do pigciu lat od zakorlczenia realizacji Srrojektu (nie p6zniej jednak ni2 przed
przedlo2eniem do Komisji Europejskiej dokument6w zanrknigcia F{PO WM) zwracajq wszystkie dochrody

majqce wplyw na zmniejszenie maksymalnego poziomu Dofinansowania ze Srodkow EFRR w wysokoSci
proporcjonalnej do udzialu wydatkow kwalifikowalnych w kosztach calkowitych Projektu oraz proporcjon:rlnej
do udzialu Dofinansowania ze Srodkow EFRR w wdatk
POUF

s 15.
1

.

Strony ustalaj4, i2 dla potrzeb Porozumienia ,,poufne informacje" oznaczac bqdq wszelkie informaoje i clane
dotyczqce Stron tj. zespolu skladnikow materialnych i niematerialnych przeznaczonych do reali;uacji
okreSlonych zadah, obejmujqce wszystko, co wchodzi w sklad jednostki,

towarowe

i

w szczegolno6ci: nazwg, znaki

inne oznaczenia indywidualizujqce jednostkg, ksiggi handlowe, nieruchomo6ci

nale2Ece do jednostki,

w tym produkty i

materiaty, patenty, zobowiq-zania

i

i

ruchomo6ci

obciq2enia, zwiqzane z

prowadzeniem dzialalnoSci, prawa wynikajqce z najmu i dzieiawy lcrkali zajmowanych przez jednositkq, clane
osobowe, dane flnansowe, informacje dotyczEce stosowanych rozwiqzan systemow informacyjnych, w tym
systemow bezpieczehstwa, dokumenty, przekazywane umowy, w szczegolnoSci ka2da utrwalona informacja

niejawna,

w

szczegolnoSci na piSmie, mikrofilmach, negatywach

i

fotograflach, noSnikach do zaplsow

informacji w postaci cyfrowej i na taSmach elektromagnetycznych, tak2e w formie mapy, wykresu, rysunku,

obrazu, grafiki, fotografii, broszury, ksiqzki, kopii
zbqdnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, m

t*ur.l

ktl

ktorych posiadanie mogq wejSc podczas realizacji projektu Strorry. lnforrnacjami poufnymi nie sq informa,cje,
ktore wymagaj4 ujawnienia bezposrednio zwiqzaneg o z realizacjqporstanowieh Porozumienia lub sq jawne.

Strony ustalajq,

i2 dla potrzeb

porozumienia poufnymi informacjami

nie bgdq informacje podane

do publicznej wiadomoSci przez Lidera Projektu lub pozostale Sitrony porozumienia. Poufnymi informacjami
nie bqdq rownie2 informacje, ktore Strony ze wzglgdow ustawowych lub na podstawie odpowiednich
zazqdzen, sq zobowiqzane ujawnic.
Strony oSwiadczajE, 2e

z zastze2eniem

postanowien ust. 2 nie ujawniq poufnych informacji jakiejkoNviek

osobie trzeciej, jej pracownikom lub przedstawicielom, doradcom; jakiejkolwiek osobie fizycznej, ani te2 nie

wykorzystajq poufnych informacji

w

pzez siebie dzialalnoSci gospodarczej oraz

prowadzonel

innej

dzialalno5ci prowadzonej osobiScie lub przez inne podmioty gosporlarcze, kt6rych Strony, ich pracownicy,

pzedstawiciele, doradcy, wsp6lpracownicy, osoby bliskie ww. osob lub ich pelnomocnicy sq udzialowcilmi,
czlonkami organow osobiscie lub pzez wsp6lmal2onka; w swiadc;zeniu pzez siebie stosunku pracy na
podstawie postanowiei kodeksu pracy, lub wykonywaniu uslug na podstawie jakiegokolwiek stosurnku
prawnego np. umowy zlecenia czy umowy o dzielo.
Strony zobowiqzujqsig w szczegolnoSci do:

1)

zachowania

w scislej tajemnicy

wszelkich poufnych informacji niezale2nie od formy pz.ekazania

tych informacji i ich zrodla;

2)
3)

wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celach realizacji postanowiefr Porozumienia,

podjgcia wszelkich niezbgdnych czynnoSci zapobiegawczycfr

w celu

ochrony powierzonych srrbie

informacji przed bezprawnym wykorzystaniem, rozpowszechnieniem lub publikacjq;

4)

nie kopiowania, nie powielania jakiejkolwiek czgSci informa<4i, z wyjqtkiem uzasadnionej potrz:eby
dla celow realizacji Porozumienia.

Strony zobowiq.zuj4 sig do utrzymania w tajemnicy wszelkich inforrracji poufnych zwi4zanych

z

realizacjq

Porozumienia, zar6wno w trakcie jego trwania jak i po jego wyga6nig,ciu

ODPOWIEDZIALNOSC

s 16.

W przypadku niedopelnienia przez ktorqkolwiek ze Stron obowiqzkow wynikajqcych z Porozunrienia lub
Zasad inna Strona jest uprawniona do wezwania jej o zaniechanie takich dzialan pod rygo,rem
odpowiedzialnoSci odszkodowawczej za ich skutki.

Strona ponosi pelnq odpowiedzialnoSc odszkodowawczq wober: pozostalych Stron Porozumienia za
wszelkie szkody wyrz4dzone wskutek naruszenia procedur udzialu w Projekcie.
Jezeli dzialania lub zaniechania kt6rejkolwiek ze Stron doprowadzq do obowiq.zku zwrotu przezinnq Strong

calosci lub czgSci dofinansowania uzyskanego w wyniku realizarji Projektu, pozostalym Stronom slu2y
roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej obowiqzkiem tego zwrotu.
4

Za przeslzeganie praw autorskich i innych praw powstajqcych pzy realizacji Projektu, Strony odpowiadajq
niezale2nie, stosownie do podejmowanych dzialari. Ewentualna koniecznoSc sfinansowania lub nab'ycia
praw autorskich od drugiej Strony bqdzie przedmiotem odrgbnej umowy.

czAS oBowrAzYWANtA poRozuMrENlA oRAz JEGO
s
Porozumienie obowiqzuje od dnia podpisania
w jakim zostalo zawarte,

tj

17.

i przez

okres niezbqdny

nie krotszy ni2 do dnia uplywu okresr"r

Porozumienie wygasa w przypadkq nieotrzymania doflnansowania
ramach RPOil/M na ;ealizaclg projektu.

x{l r,n!"5 |

-,'

Partner mo2e wypowiedzied Porozumienie, w czq5ci go dotyczqcej, z 30 dniowym okresem wypowiedzenla w
skutek wystqpienia okolicznoSci, ktore uniemo2liwiajq dalsze wykonywanie obowiq.zkow w nim zawaftych.

i na wniosek Komitetu Sterujqcego moge wypowiedziec Porozumir-'nie
jednemu lub wigkszej liczbie Partnerow w pzypadku raz-ecego naruszenia obowiq.zk6w Partnera
Partnerzy dzialajqc jednomySlnie

4

wynikajqcych z Porozumienia lub Zasad.

W pzypadku wypowiedzenia Porozumienia pzez Partnera lub Paftnerowi, zobowiqzany jest on do zwrotu
dofinansowania (dotacji) wraz z ewentualnymi kosztami z tym zwiqzanymi na rachunek bankowy
Beneficjenta,

POSTANOWIENIA KONCOWE

s

18.

Strony Wznaczqosoby upowa2nione do bie2qcych kontakt6w w ich imieniu w sprawach zwiqzanych z realizaqq

oostanowiei Porozumienia.
s1 s.

1.
2.

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
Ka2dy z Partnerow udziela pelnomocnictwa Liderowi oraz Beneficjentowi do skladania oSwiadczei woli w
zakresie dokonywania zmian w niniejszym Porozumrenru.

3

W sprawach nienormowanych niniejszym Porozumieniem majq zastosowanie pzepisy Kodeksy cywilrrego
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego.

4.

Wszelkie spory wynikle ze stosowania niniejszego Porozumienia, ktorych nie mo2na zalatwie polubownie,
rozpatruje Sqd zgodnie z wlaSciwoSciq terytorialnq Beneficjenta.

5.
6.

Porozumienie nie zastgpuje postanowien Zasad kt6rych Strony zobowi4zujq sig pzestzegac.
Porozumienie zostalo sporz4dzone w 25 (dwudziestu piqciu) jednobamiqcych egzemplazach, w tym dwa
dla Beneficjenta i po jednym dla pozostalych ze Stron.

7. Z

dniem podpisanie niniejszego Porozumienia przestaje obowi4zywad zawarte pomigdzy Stronami

Porozumienie o wspolpracy na rzecz Projektu ,,E-zdrowie dla Mazowsza" z dnia 30 lipca 2O13
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