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ZAŁĄCZNIK NR 8B DO SIWZ 
 

  Umowa  Nr __________/G- PSK/ 18   zawarta  w  Poznaniu  w  dniu ___________2018r.  

pomiędzy: 
Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu z siedzibą przy ul. Polnej 33, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………………., 
NIP ……………………., REGON ……………………., reprezentowanym przez: 

_________________________ – Dyrektora  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 

[_______________________________________________] z siedzibą w[____________ __-____], ul. 

[________], [___ _______], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez [_______________________] Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

[____________], reprezentowaną przez [_______________]   

 

Panem/Panią [________] prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą [________], wpisaną do 

ewidencji działalności gospodarczej pod numerem [________], zamieszkałego(a) w [________], przy ul. 

[________], [________], NIP [________], REGON [________], PESEL [________], adres siedziby 

[________]  

 

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia 

działalności gospodarczej) 

 

zwanym dalej "Wykonawcą",  

 

przy czym Zamawiający i Wykonawca dalej łącznie są zwani „Stronami" a każdy z osobna „Stroną". 
Strony zawierają umowę (zwaną dalej „Umową”) o następującej treści: 
 

I. Podstawa 

Umowa zostaje zawarta w wyniku w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o numerze referencyjnym: PN-[___]/2018 [pakiet___], rozstrzygniętego w dniu [__] 
2018 roku, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 
r. poz. 1579 z późn. zm.). 
 

II. Definicje 

Na potrzeby Umowy Strony ustalają następujące definicje pojęć: 

1. Projekt – ogół zobowiązań Wykonawcy składający się na przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy). 

2. Siła Wyższa – Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli  

i intencji którejkolwiek ze Stron Umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, 

strajk, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, awarie prądu, 

zasilania, wybuchy lub wypadki transportowe. 

3. Oprogramowanie Aplikacyjne – całość oprogramowania komputerowego objętego świadczeniami 

wynikającymi z niniejszej Umowy. 

4. Infrastruktura informatyczna – sprzętowe (serwer, stanowiska robocze z oprogramowaniem 

systemowym, urządzenia transmisji danych, urządzenia peryferyjne) i programowe (oprogramowanie 

systemowe, oprogramowanie narzędziowe) zasoby informatyczne. 
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5. Konsultacja – Usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na udzielaniu Zamawiającemu 

wyjaśnień w kwestiach dotyczących Przedmiotu Umowy.  

6. Serwis – Dział Wykonawcy dedykowany do świadczenia usług serwisowych.  

7. „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym: [___]/2018. 

8. „PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). 

 

III. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiot Umowy stanowi doposażenie środowiska informatycznego Zamawiającego: 

1) Serwer archiwum skonsolidowanej EDM 

2) Przestrzeń dyskowa dla skonsolidowanej EDM (rozbudowa macierzy) 

3) Serwer dla portalu dla matek 

2. Niezależnie od ust. 1 w ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i 

własnym staraniem w szczególności do: 

1) dostarczenia, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania całego przedmiotu 

Umowy, 

2) do pełnego funkcjonalnego wdrożenia przedmiotu Umowy, 

3) przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów (wszystkie dokumenty muszą być w 

języku polskim) związanych z eksploatacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności:  

a) instrukcje obsługi, 

b) zasady konserwacji,  

c) karty gwarancyjne,  

4) przekazania Zamawiającemu na etapie zawarcia Umowy - przed przystąpieniem do jej realizacji 

kserokopii aktualnych certyfikatów Przedmiot Umowy do stosowania w jednostkach służby 

zdrowia, 

5) zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, 

6) przekazania (w formie papierowej i elektronicznej) przy odbiorze przedmiotu Umowy 

informacji, co do wartości poszczególnych części przedmiotu Umowy według wymagań 

Zamawiającego dla jego potrzeb ewidencyjnych, 

7) przeszkolenia personelu Zamawiającego potwierdzonym odpowiednim protokołem, 

8) udzielenia gwarancji oraz rękojmi na przedmiot Umowy,  

9) wykonywania w okresie gwarancji: serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów (na 

zasadach określonych przez producenta) bez pobierania z tego tytułu odrębnych opłat, 

10) zrealizowanie innych świadczeń określonych w Umowie lub SIWZ lub pozostałych świadczeń, 

które okażą się niezbędne do należytego wykonania Umowy, 

3. Szczegółowy opis jak i wymagania dotyczące przedmiotu Umowy określa SIWZ wraz z jego 

załącznikami oraz ewentualnymi zmianami wynikającymi z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi 

udzielanych na pytania zadane w toku postępowania. 

4. Wartość usług wymienionych w ust. 2 zawarta została w wynagrodzeniu za wykonanie całego 

przedmiotu Umowy. 

 

IV.  Oświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że:  
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1) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w SIWZ, 

2) otrzymał i zapoznał się dokumentacją przetargową w tym w szczególności z SIWZ, Umową oraz 

załącznikami do Umowy, i uznaje je za wystarczające do należytego wykonania kompletnego 

przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do ww. dokumentów zastrzeżeń,  

3) we własnym zakresie przed podpisaniem Umowy dokonał sprawdzenia kompletności oraz 

poprawności i zakresu przedmiotu Umowy i zrzeka się podnoszenia względem Zamawiającego 

roszczeń w tym zakresie. Jednocześnie, o ile w Umowie lub dokumentacji przetargowej oraz wszelkich 

załącznikach pewne świadczenia zostały niejednoznacznie w przekonaniu Wykonawcy przewidziane 

lub opisane, ale w myśl uznanych zasad techniki oraz przepisów ogólnych są one konieczne w celu 

wykonania kompletnego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je jako 

świadczenia kontraktowe odpowiadające jakości całego przedmiotu Umowy bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia (klauzula kompletności). Wykonawca nie może powoływać się na fakt, 

iż świadczenia i prace nie zostały wymienione wprost w Umowie i w odpowiednich dokumentacjach.  

4) uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie Umowy, a w razie 

sprzeczności pomiędzy dokumentami przetargowymi, co do zakresu lub jakości zamówienia przyjmuje 

się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres lub najwyższą jakość 

wykonania wynikające z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i 

zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.  

5) przedmiot Umowy będzie posiadał wymagane obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, 

certyfikaty, deklaracje zgodności itp. dopuszczające do użytkowania na terenie Polski zgodnie z 

przeznaczeniem, któremu mają służyć, 

6) dostarczona i wdrażana Infrastruktura Informatyczna, a także Oprogramowanie Aplikacyjne będą 

wolne od wad fizyczny i prawnych, 

7) gwarantuje, iż całość przedmiotu Umowy będzie realizowała wszystkie wymagania opisane w SIWZ 

oraz pozostałych dokumentach przetargowych, 

8) Przedmiot Umowy dostarczony i zrealizowany w ramach Umowy jest oraz będzie:  

a) wolny od wad fizycznych i prawnych, 

b) fabrycznie nowy (znajdujący się w aktualnej ofercie rynkowej producentów),  

c) sprawny,  

d) odpowiada wymaganiom określonym w załączniku do Umowy oraz w SIWZ,  

e) nadaje się do celu, do jakiego jest przeznaczony. 

9) przyjmuje do wiadomości, iż w razie zaistnienia ewentualnej rozbieżności pomiędzy 

zakresem wyspecyfikowanym przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, a 

stosowanym przez Wykonawcę sposobem wyceniania lub opisywania poszczególnych jego 

elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia uznaje, że opis przedmiotu 

zamówienia został opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

10) na etapie przeprowadzania przez Zamawiającego przedmiotowej procedury przetargowej w 

celu przygotowania i złożenia oferty stosował się do dyspozycji zawartej w art. 38 Ustawy 

PZP o ile jego zdaniem było to niezbędne. 

 

V. Obowiązki stron Umowy 

1. Obowiązki Zamawiającego wynikające z realizacji Umowy obejmują: 

1) wykonanie zadań, do których obliguje Zamawiającego Umowa oraz zadań, do których 

Zamawiający jest zobligowany w czasie okresu gwarancji i serwisu; 
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2) umożliwienie Wykonawcy sprawnego wykonywania postanowień Umowy, w szczególności 

poprzez przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i danych, koniecznych dla 

prawidłowego zrealizowania usług, o które pisemnie wystąpił Wykonawca,  

3) potwierdzenie, że dostarczony, zainstalowany, sparametryzowany i skonfigurowany 

Przedmiot Umowy spełnia wymagania określone w SIWZ, którego odbiór potwierdzi 

protokół odbioru zgodnie z warunkami Umowy spełnia wszystkie wymagania, w tym 

wymagania funkcjonalno-użytkowe określone przez Zamawiającego; 

4) zorganizowanie i przeprowadzenie procedur odbioru dla przedmiotu Umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy obejmują w szczególności: 

1) realizację przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i praktyki; 

2) odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy; 

3) odpowiedzialność za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji Umowy jak za 

własne działania i zaniechania; 

4) informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ 

na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania: 

egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego; 

5) przestrzeganie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF) oraz odpowiedniej organizacji 

prac związanych z realizacją Umowy tak, aby zapewnić jej terminowe wykonanie oraz 

delegacja do prac objętych Umową osób posiadających niezbędne uprawnienia i 

kwalifikacje; 

6) uczestnictwo w cyklicznych i dodatkowych spotkaniach projektowych; 

7) informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji przedmiotu Umowy według HRF oraz 

o utrudnieniach i przeszkodach w realizacji przedmiotu Umowy; 

8) wykonanie w ramach wynagrodzenia umownego, kompletnej dokumentacji powykonawczej 

według wymagań określonych w SIWZ; 

9) uczestnictwo w czynnościach odbiorczych przez osoby wskazane w Umowie lub inną osobę 

pisemnie do tego upoważnioną 

10) zagwarantowanie ciągłości rozliczeń Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia w 

okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie objętym gwarancją - z uwzględnieniem 

wszelkich obowiązujących przepisów w tym w szczególności zapisów Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016., poz1146), w zakresie odpowiednim 

dla przedmiotu zamówienia, jeśli wpływa on na realizację rozliczeń Zamawiającego z NFZ. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania lub nie dokona wykonania jego obowiązków 

przewidzianych Umową, Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania tych obowiązków innemu 

podmiotowi lub dokonania ich we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem prawa do 

odpowiedniej kary umownej określonej w Umowie pod warunkiem poinformowania o takim zamiarze 

Wykonawcy z wyprzedzeniem minimum 3 dni przed terminem tego powierzenia. 

 

VI. Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

1) netto: _______ PLN (słownie:_______),  
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2) brutto: _______ PLN (słownie: _______) ,  

2. Wykaz składników cenowych składających się na wynagrodzenie Wykonawcy przedstawia Oferta Wykonawcy 

stanowiąca Załącznik do Umowy. 

3. Płatności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będą realizowane przez Zamawiającego na podstawie faktur 

VAT wystawionych przez Wykonawcę po odbiorze poszczególnych etapów realizacji Projektu. Wysokości, 

zakres przedmiotowy oraz terminy wystawienia faktur są zawarte w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

stanowiącym Załącznik nr 3. 

4. Należność wynikająca z Faktury zostanie uiszczona przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej 

prawidłowego wystawienia i doręczenia Zamawiającemu. 

5. Zapłata dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

__________________________________________________ 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę VAT w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) zgodną z 

obowiązującymi przepisami, a także zawierającą m.in. wskazanie: 

- nazwy towaru w języku polskim, 

- ceny jednostkowej brutto. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W razie wystąpienia zwłoki w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

9. W przypadku zwłoki w płatności, dokonywane przez Zamawiającego spłaty będą zaliczane  

w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a dopiero w dalszej kolejności na poczet należności 

ubocznych, w tym odsetek. 

10. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne. 

 

VII. Realizacja przedmiotu Umowy 

1. Miejscem realizacji Umowy jest siedziba Zamawiającego, przy czym niektóre usługi wdrożeniowe  

i serwisowe mogą być wykonywane poza siedzibą Zamawiającego lub zdalnie. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy – Kierownikiem Projektu - po stronie Zamawiającego jest 

…………………., tel. …………………… e-mail: ………………………………. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy – Kierownikiem Projektu - po stronie Wykonawcy jest 

…………………., tel. …………………… e-mail: ………………………………. 

4. Upoważnienie do podejmowania wiążących ustaleń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, 

podpisywania protokołów odbiorów oraz do zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy mają osoby 

wskazane w ust. 2 i 3.  

5. Strony Umowy mogą zmienić osoby pełniące funkcje wskazane w ust. 2 i 3 pod warunkiem powiadomienia 

w formie pisemnej Strony przeciwnej z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych. 

6. Zamawiający może odmówić zgody na zmianę Kierownika Projektu po Stronie Wykonawcy wyłącznie z 

ważnych powodów, przy czym nie może odmówić tej zgody w przypadku, gdy zmiana wynika z przypadków 

losowych lub rozwiązania stosunku prawnego Wykonawcy z Kierownikiem Projektu z jakichkolwiek przyczyn.  

7. Strony zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad komunikacji pomiędzy Stronami:  

1) komunikacja pomiędzy Stronami odbywa się poprzez Kierowników Projektu. Wszelkie robocze 

ustalenia bezpośrednio pomiędzy innymi pracownikami Stron zaangażowanymi w realizację zadań 

są również na bieżąco kierowane do wiadomości Kierowników Projektu;  

2) jeżeli Zamawiający wyrazi zamiar przeprowadzania okresowych spotkań w celu uzyskania informacji 

o postępach realizacji Umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę każdorazowo o terminie 

spotkania z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli osoba na stanowisku Kierownika 

Projektu nie może wziąć udziału w spotkaniu, zamiast niej może wystąpić wyznaczony przez nią 

zastępca lub inna osoba wyznaczona przez Organ Zarządzający.  
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8. Strony Umowy będą uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach projektowych odbywających się w dni 

robocze, które odbywać się będą siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

w terminach ustalanych przez Zamawiającego, o których poinformuje on Wykonawcę  

z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. W przypadkach niecierpiących zwłoki, Strony dopuszczają 

możliwość realizowania spotkań wedle potrzeb Stron za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość (np. telekonferencje, wideokonferencja, skype, itp.), chyba że którakolwiek ze Stron się temu 

sprzeciwi – w tym ostatnim przypadku, Strony spotkają się z siedzibie Zamawiającego. 

9. Każdy spór, który powstanie w związku z interpretacją lub wykonywaniem, znaczeniem lub skutkami 

jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, 

przy czym Strony dołożą wszelkich starań, aby doprowadzić do polubownego rozwiązania problemów.  

10. W trakcie rozstrzygania sporów obie Strony są zobowiązane w dalszym ciągu wypełniać odpowiednio 

swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, chyba że jest to niemożliwe lub naraża którąkolwiek ze Stron 

na poniesienie szkody.  

11. Wzory dokumentów, jakimi należy się posługiwać w realizacji przedmiotu Umowy zostaną uzgodnione i 

przyjęte przez strony Umowy na podstawie propozycji Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia jej 

podpisania. Zapis ten nie dotyczy protokołów odbioru, których wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

12. Tytuł własności, korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

elementów przedmiotu zamówienia przechodzą na Zamawiającego z chwilą odbioru danej dostawy, 

potwierdzonej podpisanym przez Strony protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń Zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków przewidzianych w Umowie, niezależnie od 

obowiązku zapłaty określonych w niej kar umownych.  

14. Osobami upoważnionymi do podpisywania protokołów odbioru oraz zgłaszania uwag lub zastrzeżeń będą 

ze strony Zamawiającego osoby wskazane w Umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia 

do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich w postaci ekspertów, specjalistów lub biegłych. 

 

VIII.  Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić realizację poszczególnych zadań w zakresie Umowy osobom trzecim jako 

podwykonawcom. 

2. Ustanowienie lub zmiana podwykonawcy lub zakresu powierzonego podwykonawcy zadania wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy dalszym podwykonawcom bez 

pisemnej zgody Stron Umowy. 

4. Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub 

zaniechania. Członkowie personelu podwykonawcy traktowani są na takich samych zasadach jak członkowie 

personelu Wykonawcy. 

 

IX. Terminy realizacji Umowy 

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy jest data zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zrealizuje w całości przedmiot Umowy wraz z wszystkimi innymi, świadczeniami z wyłączeniem 

okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, do których wykonania był zobowiązany na podstawie Umowy w 

terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 26.09. 2018 roku. 

3. Na potrzeby Umowy, pod pojęciem wykonania Umowy, Strony rozumieją odbiór wykonania przedmiotu Umowy 

w zakresie, o którym mowa w Umowie, na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez Strony, bez uwag i 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, oraz protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnianiem 
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uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego oraz pełne wdrożenie przedmiotu Umowy wraz z przeszkoleniem 

pracowników Zamawiającego potwierdzonym protokołem z realizacji wdrożenia, powinny zakończyć się najpóźniej 

w terminie wykonania Umowy, określonym w ust. 2. 

4. Integralną część Umowy stanowi jej Załącznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) 

zaakceptowany przez Zamawiającego i określający: 

1) szczegółowe terminy wykonania etapów przedmiotu Umowy, 

2) odpowiadające tym etapom ogólne zakresy rzeczowe prac do wykonania, 

3) wartości wynagrodzenia za prawidłowo wykonane w ustalonych terminach i zakresach etapy 

przedmiotu Umowy; suma tych wartości będzie równa wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 

Umowie. 

(1) Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy: 

1) udostępnić pomieszczenia niezbędne do realizacji Umowy; 

2) przekazać na piśmie Wykonawcy dane dotyczące posiadanego sprzętu komputerowego i Systemu 

Informatycznego;  

3) przekazać na piśmie Wykonawcy posiadane informacje i dane, konieczne dla prawidłowego 

zrealizowania usług, o które pisemnie wystąpił Wykonawca w terminie  

nie późniejszym niż 3 dni od daty zwarcia Umowy. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę 

pisma w zakresie objętym niniejszym punktem poczytuje się, iż posiada on wszelkie informacje i 

dane, konieczne dla prawidłowego zrealizowania Umowy. 

(2) W terminie 7 dni do daty spełnienia wszystkich wymagań określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu 

Wykonawca przystąpi do wykonywania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie otrzyma wymaganych 

informacji określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu terminy realizacji Projektu ulegają odpowiedniemu 

przesunięciu o liczbę dni pomiędzy wymaganym terminem wykonania przez Zamawiającego zobowiązań 

określonych w ust. 5, a rzeczywistym terminem ich wykonania. 

 

X. Gwarancji i serwis  

1. Przedmiot Umowy jest objęty Gwarancją jakości określoną w Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy obejmującą 

także dostarczoną dokumentację. Okres gwarancji wynosi ________ licząc od dnia podpisania protokołu 

końcowego bez zastrzeżeń. 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia, w ramach wynagrodzenia 

określonego w Umowie, serwisu gwarancyjnego oraz modyfikacji przedmiotu Umowy wymaganych do 

utrzymania gwarancji. Minimalne warunki gwarancji i nieodpłatnego serwisu (świadczenia usług 

serwisowych) zawiera załącznik 6B do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji w sposób 

minimalizujący zakłócenia w pracy Zamawiającego, w szczególności zapobiegający utracie danych 

Zamawiającego. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia błędu/awarii wiąże się z ryzykiem utraty ciągłości 

danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do 

usuwania błędu/awarii oraz umożliwić Zamawiającemu uprzednie wykonanie kopii zapasowych danych. W 

przypadku wymiany elementu Systemu na wolny od wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania 

wszelkich nośników danych, w szczególności twardych dysków 

4. Szczegółowe warunki serwisu (świadczenia nieodpłatnych usług serwisowych) na podstawie Umowy na 

przedmiot umowy określa załącznik Nr 4 do Umowy. Usługi serwisowe inne niż wskazane w tym załączniku 

będą świadczone odpłatnie na warunkach określonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca realizuje naprawy gwarancyjne i usługi serwisowe wraz z koniecznym 

transportem, wymianą, ponowną instalacją, parametryzacją i konfiguracją składników przedmiotu Umowy. 
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6. Niezależnie od gwarancji jakości, Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 36-miesięcy rękojmi na całość 

Przedmiotu Umowy. Okres rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i 

zastrzeżeń. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu także za wady dokumentacji 

powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę. 

 

XI. Wdrożenie przedmiotu Umowy 

1. Usługi Wdrożeniowe w tym: wizyty instalacyjne i konfiguracyjne, szkolenia będą wykonywane w 

 termiach uzgodnionych przez Strony Umowy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. 

2. W przypadku braku gotowości Zamawiającego do wykonania zaplanowanych do realizacji w trakcie wizyty 

prac, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego i telefonicznego poinformowania o tym Kierownika 

Projektu po stronie Wykonawcy z co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem. Strony uzgodnią w takim 

przypadku nowy termin wizyty zgodnie z ust. 1. 

3. Wykonanie Usług Wdrożeniowych dla wszystkich prac będzie potwierdzone odpowiednim protokołem lub 

realizowane za pośrednictwem HelpDesk.  

 

XII. Sprawdzenia  

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Przedmiotu Umowy przed jego odbiorem.  

2. Sprawdzenie Przedmiotu umowy będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad. 

3. Zamawiający, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, dokona sprawdzenia funkcjonalności, parametrów i 

cech, wymaganych dla Przedmiotu Umowy w tym również zgodności z przedłożoną dokumentacją, na ile 

będzie to możliwe bez użycia specjalistycznego sprzętu pomiarowego lub udziału biegłego. Niezbędna do 

sprawdzenia Przedmiotu Umowy dokumentacja techniczna, a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy 

niezbędna do dokonania sprawdzenia, będzie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez 

ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

4. Po sprawdzeniu Przedmiotu Umowy oraz wypełnieniu przez Wykonawcę pozostałych obowiązków, 

wskazanych w Umowie, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego na zasadach określnych  Umowie. 

 

XIII. Procedura odbioru 

1. Odbiorowi podlegają wszelkie dostawy oraz usługi składające się na przedmiot Umowy, ujęte w etapy 

zgodnie z Harmonogramem realizacji Projektu. 

2. Spełnienie kryteriów odbioru danego etapu oznacza uznanie etapu za zakończony. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę poszczególnych etapów przyjmuje się datę podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru etapu bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z realizacji Umowy przyjmuje się datę 

podpisania odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy ma na celu 

potwierdzenie odebrania wszystkich Etapów i spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń objętych 

Umową z wyłączeniem gwarancji oraz rękojmi.  

5. O gotowości do odbioru wykonania dostaw lub odbioru wykonania etapów Wykonawca powiadamiać 

będzie Zamawiającego, który w terminie 5 dni roboczych od wykonania dostaw lub etapów jest zobligowany 

do podpisania protokołu odbioru danego etapu lub dostawy, ewentualnie wyspecyfikuje w tym terminie 

swoje zastrzeżenia co do niezgodności przedmiotu odbioru z przedmiotem Umowy. 

6. Ciężary i ryzyka związane ze stanowiącym przedmiot odbioru elementem Umowy przechodzą na 

Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru danego elementu. Jednakże korzyści związane z tym 

elementem przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu ostatniego etapu prac oraz 

uregulowania wszystkich płatności przewidzianych w Umowie. 
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7. W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiający zobowiązany będzie do: 

1) podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego realizację prac bez zastrzeżeń lub 

2) podpisania protokołu odbioru i zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, w zakresie prac składających się na 

dany etap umowy. W takim przypadku Strony uzgodnią termin i zakres niezbędnych zmian. 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć przyczynę zastrzeżeń w tak określonym terminie. 

8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego co do danego zakresu prac, Strony postanawiają, 

że  zrealizowane zobowiązania Wykonawcy, co do których nie zgłoszono zastrzeżeń, zostają uznane za 

odebrane. Ponowna procedura odbioru przeprowadzana będzie wyłącznie odnośnie zakresu prac, które 

zostały wykazane w protokole uwag. Ewentualne Błędy działania wcześniej odebranych funkcji realizowane 

będą zgodnie z warunkami obsługi błędów gwarancyjnego nadzoru autorskiego, chyba że powstaną na skutek 

prowadzonych przez Wykonawcę prac związanych z realizacją uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7. 

9. Jeżeli Zamawiający bez wskazania przyczyny nie przystąpi w przewidzianym Umową terminie do procedury 

odbioru lub bez wskazania przyczyny odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawcy przysługuje 

prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, z 

zaznaczeniem przyczyny odmowy złożenia podpisu przez Zamawiającego. 

10. Ciężary i ryzyka związane ze stanowiącym przedmiot odbioru elementem Projektu przechodzą na 

Zamawiającego z chwilą przyjęcia od Wykonawcy danego elementu przedmiotu Umowy. Błędy 

Oprogramowania Aplikacyjnego ujawnione po tej dacie usuwane będą w zakresie usług serwisowych.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich 

w postaci ekspertów, specjalistów lub biegłych. 

12. Protokół odbioru przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

13. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie za przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada 

umożliwia użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub zażądać od Wykonawcy 

podjęcia działań eliminujących w/w wady i przedstawienia Zamawiającemu do odbioru przedmiotu Umowy 

bez takich wad . 

 

XIV. Siła Wyższa 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę 

Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć 

ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi 

drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 

wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz 

płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 

4. Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług 

określonych w Umowie, zastrzeżeniem że termin zakończenia realizacji Projektu musi umożliwić 

Zamawiającemu rozliczenie dotacji. 

 

XV. Ochrona Danych Osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)  



 

 

 

 

 

Umowa dostaw 
  

F1030c-Adm 

Wydanie 1 
Strona 10 z 

20 

 

w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej 

ustawy. 

2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy i wyłącznie w 

zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza 

Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie 

informatycznym Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, jednak wyłącznie w celu ich 

opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu 

przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o 

ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji Umowy osobom trzecim, w tym na dalsze 

powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych przy odpowiednim zastosowaniu zasad 

określonych w ust. 2 do 4 niniejszego paragrafu oraz na udostępnienie informacji poufnych Zamawiającego, 

uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub 

zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie Umowy odpowiada jak za własne działania lub 

zaniechania. 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do przetwarzania danych osobowych, o których mowa 

ust. 2, przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust.2-3, osobom trzecim, którym Wykonawca 

powierzył wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Pełnomocnictwo zostanie udzielone Wykonawcy przez 

Zamawiającego na podstawie Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik 

6 do Umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza podpisanie z Wykonawcą i jego podwykonawcami odrębnych umów dotyczących 

Ochrony Danych Osobowych. 

7. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę danych z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w następstwie, czego Zamawiający, jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany 

do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

Zamawiającemu poniesione z tego tytułu straty i koszty. 

 

XVI. Poufność 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i 

nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek nieupublicznionych danych o 

przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również: 

1) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych; 

2) informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Stron w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503); 

3) innych informacji prawnie chronionych; 

- które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na 
sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i 
zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia 
nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo, gdy 
przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron.  

2. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym 

obowiązującymi przepisami prawa. 
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3. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o 

których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz 

członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom 

prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru. w takim zakresie, w jakim będzie to 

niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona 

przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za 

przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale. 

4. Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania 

ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych. 

 

XVII. Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku:  

1) nieterminowego wykonanie przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia zwłoki w zakończeniu 

przedmiotu Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1. 

2) Opóźnienia Zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów wykonania poszczególnych Zadań 

określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w HRF za odpowiednią część realizacji Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

zwłoki, niezależnie od kary umownej, o której mowa w pkt 1. 

3) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto 

przewidzianego w § 6 ust. 1 Umowy, 

4) opóźnienia Zwłoki w wykonywaniu usług gwarancyjno - serwisowych określonych w Załączniku nr 4 

do Umowy w odniesieniu do czasu usunięcia Awarii dla Infrastruktury Informatycznej (sprzętu 

informatycznego) - karę umowną w wysokości 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 Umowy za każde rozpoczęte kolejne 24 godzin po upływie ___ godzin zadeklarowanych w 

Ofercie; 

5) gdy Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu termin 7 Dni 

Roboczych. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Kary umowne opisane w ust. 1 pkt 4 liczone będą odrębnie do każdego pojedynczego zgłoszenia 

dokonanego przez Zamawiającego w zakresie usługi serwisowej i nadzoru autorskiego. Pojedyncze zgłoszenie 

rozumiane jest jako co najmniej jednokrotne przekazanie Wykonawcy informacji przez Zamawiającego 

dotyczącego tego samego zdarzenia. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

4. Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W 

przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający 

jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy 

obowiązkom Umownym. Naliczenie kar umownych jak i ich miarkowanie jest uprawnieniem  Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną na rachunek bankowy Zamawiającego 

_________________., po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty kary oraz określeniu jej wysokości, 

terminu zapłaty oraz tytułu obciążenia w postaci noty obciążeniowej. 



 

 

 

 

 

Umowa dostaw 
  

F1030c-Adm 

Wydanie 1 
Strona 12 z 

20 

 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wg. wyboru Zamawiającego, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przenosi wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

8. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody poniesione przez Zamawiającego ograniczona jest do 

rzeczywistych strat Zamawiającego. 

9. Całkowita wzajemna odpowiedzialność odszkodowawcza Stron, ograniczona jest do wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. 

10. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało 

to spowodowane przyczynami o charakterze siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, którego 

skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec i które bezpośrednio uniemożliwia stronie umowy 

wykonanie obowiązków przewidzianych umową. 

11. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań 

z Umowy, które spowodowane były nieterminowym wywiązaniem się ze zobowiązań drugiej Strony. 

 

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w tym z również z tytułu 

rękojmi. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia Umownego 

określonego w §6 ust. 1. pkt 2) Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem Umowy i może być 

wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 

jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 PZP. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy Zamawiającego 

w  Banku   CITI HANDLOWY  07 1030 1247 0000 0000 8790 5012. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w art. 148 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

a. kwota w wysokości ………………..zł, słownie: …………………………. złote stanowiąca 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. 

b. kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosząca  30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………….. zł, słownie: 

……………………….złotych zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 
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XIX.  Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady Przedmiotu Umowy będących 

przedmiotem zamówienia. 

2. Przez wadę rozumie się w szczególności: 

1) jakąkolwiek niezgodność Przedmiotu Umowy z jakąkolwiek dokumentacją w tym w szczególności z 

SIWZ, 

2) brak jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, 

3) nienależytą jakość materiałów, 

4) niespełnianie wymogów w zakresie norm technicznych lub wymogów bezpieczeństwa, 

5) brak, niedziałanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności Sprzętu. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, w 

tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające w szczególności z naruszenia praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw 

z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich 

wynikających w szczególności z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 

autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i 

przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami. 

 

XX. Zmiany postanowień Umowy 

1. Niezależnie od treści art. 144 PZP, Zamawiający dopuszczają zmianę treści Umowy w przypadku:  

1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów 

prawa podatkowego, w zakresie determinowanym tymi zmianami,  

2) działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne charakterze niezależnym od 

stron, których strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, których nie można było 

uniknąć, ani którym strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie 

determinowanym wystąpieniem siły wyższej,  

3) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z uwagi  na przestoje i opóźnienia z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w takim przypadku strony dopuszczają wydłużenie 

okresu realizacji Umowy o okres zaistniałych opóźnień,  

4) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu 

Umowy w terminie w niej określonym lub w terminach wynikających z harmonogramu realizacji 

Umowy – wówczas zmiana Umowy może dotyczyć przedłużenia terminu wykonania Umowy lub etapu 

i dostosowania do wydłużonego terminu innych postanowień Umowy 

5) zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności 

przepisów wykonawczych zawierających regulacje z zakresu e-zdrowia; zmiany w takim przypadku 

zostaną wprowadzone w zakresie koniecznym do dostosowania przedmiotu Umowy do 

obowiązującego stanu prawnego,  

6) konieczności dostawania Umowy do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym również z 

zakresu ochrony danych osobowych,  

7) zmiany terminów realizacji prac powiązanych (w tym dostawy infrastruktury komputerowej 

realizowanej w ramach oddzielnego postępowania), które mają wpływ na terminy odbiorów w  

ramach przedmiotu Umowy, jednak nie dłużej niż o 30 dni.  

8) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych w wykazie osób 

załączonym do oferty Wykonawcy, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę 

jakości – zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie; warunkiem 
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akceptacji zmiany przez Zamawiającego, jest wskazanie przez Wykonawcę nowej osoby posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone w opisie 

warunków udziału w postępowaniu,  

9) zmian podmiotowych stron Umowy w  wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa 

prawnego),  

10) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy,  

11) korygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 

12) jeżeli w wyniku przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej zasadna dla powodzenia Projektu okaże 

się korekta ilości poszczególnych licencji w zakresie nie powodującym zmiany łącznej ceny z tytułu 

udzielenia licencji przewidzianej w Umowie. 

13) jeżeli nastąpi konieczność modyfikacji poszczególnych zapisów Umowy w celu zachowania spójności z 

treścią materiałów przedłożonych przez Wykonawców w ofertach a Zamawiający uznał za celowe ich 

załączenie do Umowy, 

14) Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w takim przypadku 

Umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności, 

15) gdy dla uzyskania właściwego efektu funkcjonalno-użytkowego realizowanego przedmiotu Umowy 

konieczne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych lub upraszczających rozwiązania określone 

zgodnie z Umową przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym - pod warunkiem uzyskania 

efektu na tym samym poziomie technicznym, wydajnościowym i jakościowym; 

16) konieczności wprowadzenia zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych 

ujawnionych w rejestrach publicznych. 

17) uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 20014- 2020 na zmianę terminu 

zakończenia realizacji Projektu (aktualnie Zamawiający takiej zgody nie posiada, ale wystąpił o 

uzyskanie zgody na zmianę terminu realizacji projektu do 30.10.2018; Zamawiający jednak nie 

gwarantuje, że zgodę taką uzyska, w związku z czym jako termin obowiązujący Wykonawca musi 

traktować termin wskazany w Umowie). 

 

 

2. Wszystkie zmiany Umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub 

wynikające z wykonania przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z 

zastrzeżeniem, że zmiany HRF nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu, za 

wyjątkiem zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy, określonego w Umowie. Wszelkie zmiany HRF 

wymagają, jednakże pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

XXI. Rozwiązanie Umowy, Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 15 dni, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy,  

2) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową i pomimo 

wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia Wykonawcy w tym celu odpowiedniego 

terminu – nie krótszego niż 3 dni, Wykonawca nadal nie wywiązuje się należycie ze zobowiązań 

wynikających z umowy,  

3) gdy na skutek postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy w takim stopniu, 

że zagraża to lub uniemożliwia dalszą realizację przedmiotu Umowy.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
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Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przez niego części Umowy.  

3. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy winno zostać złożone w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

4. W terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia Wykonawcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy/odstąpieniu  

od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w 

toku, według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace określone 

w tym protokole podlegają odbiorowi na zasadach określonych w Umowie.  

 

XXII. Ubezpieczenie OC 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy. W 

okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiązuje się do utrzymania ciągłości tego ubezpieczenia z 

sumą ubezpieczenia nie niższą niż  kwota wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,  na 

jedno i wszystkie zdarzenia, w tym do opłacania wszystkich należnych z tego tytułu składek. W przypadku 

konieczności odnowienia polisy, która wygasła wskutek upływu czasu lub z innych przyczyn, Wykonawca 

przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu kopię nowej polisy w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, z 

której będzie wynikała ciągłość ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy. Na każde wezwanie 

Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody 

opłacenia składek. Naruszenie zobowiązania, o którym mowa w niniejszym ustępie, uprawnia Zamawiającego 

do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

2. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedkłada uwierzytelnioną kopię polisy, wraz z potwierdzeniem 

przelewu składki i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – co stanowi załącznik nr 10 do Umowy.  

3. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, ponad termin wynikający z Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do wydłużenia ważności polis ubezpieczeniowych, co najmniej do dnia, do którego wydłużono 

okres realizacji Umowy. 

 

XXIII. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia organom kontrolnym określonym w umowie z Instytucją 

Wdrażającą lub działających z mocy przepisów prawa, wykonania czynności kontrolnych lub wizytacji 

przedmiotu Umowy, w każdym stadium jej realizacji oraz na wniosek Zamawiającego, uczestniczenia w tych 

czynnościach. 

2. Wykonawca nie może pod rygorem nieważności, przenieść praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających 

z Umowy na osobę trzecią - bez zgody Zamawiającego oraz właściwego organu-wyrażonej w formie pisemnej i 

w trybie przewidzianym art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 160.). 

3. W przypadku, gdy stroną Umowy jest konsorcjum, dochodzenie należności od Zamawiającego jest możliwe 

wyłącznie przez tego członka konsorcjum, który faktycznie dostarczył przedmiot Umowy (zakaz dochodzenia 

należności od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny dostawca). W razie, gdy w 

Umowie ustanawiającej konsorcjum zawarty jest zapis, z którego wynika, że pomiędzy członkami konsorcjum 

istnieje solidarność wierzycieli, zapis taki nie jest skuteczny wobec Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Umowy okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe 

postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić 

postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel 

gospodarczy postanowień zastąpionych. 

5. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku 

z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy.  



 

 

 

 

 

Umowa dostaw 
  

F1030c-Adm 

Wydanie 1 
Strona 16 z 

20 

 

6. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Umowy okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe 

postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić 

postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel 

gospodarczy postanowień zastąpionych. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 

2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  – Prawo zamówień publicznych. 

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

9. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

 

L.p. Nazwa załącznika 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

4. Szczegółowe warunki serwisu (świadczenia usług serwisowych) 

5. Wzór protokołu odbioru 

6. Procedury odbiorowe 

8. Certyfikaty licencyjne dla dostarczanego oprogramowania systemowego i 
narzędziowego 

9. Kopia Polisy OC z potwierdzeniem zapłaty oraz OWU OC  
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Załącznik nr 5 do umowy 

............................................... 
Pieczęć nagłówkowa Zamawiającego 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO* 
DOSTAWY, MONTAŻU, URUCHOMIENIA, WDROŻENIA PRZDMIOTU UMOWY 

 
 
DOTYCZY UMOWY z dnia ..................................zawartej Z Wykonawcą 
………………………………………………………………………………………………………….. 
NAZWA PROJEKTU: ……………………………………….. 
NUMER PROTOKOŁU …………………………………….. 
DATA PROTOKOŁU ……………………………………….. 

 
CZĘŚĆ A – DOSTAWA 

W dniu ....................... dostarczono do ............................................ w ........................................ n/w wyroby z 
niezbędnym oprzyrządowaniem: 
 

Pozycja 
załącznika 
do umowy 

Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do 
umowy 

Dostarczona 
ilość 

Wartość brutto 
[zł] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
...................................., dnia ............................... 
........................................................................... 
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego) 
 
 

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE 
Opisane w części A wyroby wymagały/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu 
wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Miejsce montażu Ilość zamontowanych urządzeń 

 
 

 
 

 
Opisane w części A wyroby wymagały/nie wymagały* dokonania uruchomienia. Stwierdzam, że wszystkie w/w 
urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów 
dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w  wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
...................................., dnia ............................... 
 
 
........................................................................... 
(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego) 

 
CZĘŚĆ C – WDROŻENIE PRZEDMIOTU UMOWY 

Opisane w części A wyroby wymagały/nie wymagały* wdrożenia przedmiotu umowy. Stwierdzam, że Wykonawca 
dokonał wdrożenia przedmiotu umowy w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A. 
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Nazwa wyrobu Ilość przeszkolonych osób Potwierdzenie dokonania 
szkolenia 

 
 

  

 
 

  

 
 

CZĘŚĆ D- ODBIÓR CZĘŚCIOWY/KOŃCOWY* 
Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim umowy w 
zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A. 
 
Opóźnienie Zwłoka Wykonawcy podlegająca naliczeniu kar umownych wynosi ....... dni. 
 
 

CZĘŚĆ E – UWAGI 
 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do umowy 

Procedury odbioru 
1) zgłoszenie gotowości do odbioru (na wniosek Wykonawcy do Zamawiającego): 

 3 dni robocze wyprzedzenia dla dostaw; 

 5 dni roboczych wyprzedzenia dla dokumentacji powykonawczej; 

 3 dni robocze wyprzedzenia dla wdrożenia administratorów i użytkowników; 

 7 dni roboczych dla odbioru końcowego. 

2) przystąpienie do odbioru (po potwierdzeniu wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego): 

 do 3 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla dostaw; 

 do 5 3 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla dokumentacji powykonawczej; 

 do 3 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla wdrożenia administratorów i użytkowników; 

 do 7 3 dni roboczych od wniosku Wykonawcy dla odbioru końcowego. 

3) warunki przystąpienia: 

 wykonanie przez Wykonawcę testów poprawności działania składników przedmiotu zamówienia; 

 pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanych przez Wykonawcę wyników testów; 

 wdrożenie osób wskazanych przez Zamawiającego do administracji i zarządzania (instalacja, konfiguracja, 

eksploatacja – sprzęt, oprogramowanie); 

 pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanych przez Wykonawcę wykazów osób 

uczestniczących we wdrożeniu  

4) stwierdzenie usterek: 

 protokół odmowy odbioru zawierający uzasadnienie takiej odmowy z wykazem stwierdzonych usterek i 

terminami ich usunięcia; 

 po usunięciu usterek Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia. 

Odbiór Końcowy 
1) Po zakończeniu realizacji zadań określonych w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

 zgłasza pisemnie gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia; 

 Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego informując Wykonawcę pisemnie o 

terminie tego przystąpienia w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy; 

 w przypadku braku pisemnego potwierdzenia ze strony Zamawiającego Wykonawca ponawia zgłoszenie 

gotowości do odbioru; 

 po stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności niestwierdzeniu usterek, 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy do podpisu protokół odbioru końcowego (bezusterkowego) 

przedmiotu zamówienia; 

 ponowienie zgłoszenia Wykonawcy może zostać wykonane tylko raz; 

 w przypadku dwukrotnego braku potwierdzenie terminu przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego 

bieg terminu końcowego wykonania umowy zostaje wstrzymany do czasu podjęcia czynności przez 

Zamawiającego; 

 niezależnie od ilości zgłoszeń gotowości do odbioru przez Wykonawcę w przypadku nieprzystąpienia 

Zamawiającego do odbioru mimo potwierdzenia jego terminu bieg terminu końcowego wykonania 

umowy zostaje wstrzymany do czasu podjęcia czynności przez Zamawiającego. 

2) Warunkiem podpisania protokołu odbioru poszczególnych zadań (bezusterkowego) będzie: 

 złożenie przez Wykonawcę do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego kompletnej dokumentacji 

powykonawczej zawierającej: 

 dokumentację dla administratorów zawierającą opis funkcjonalny przedmiotu odbioru z uwzględnieniem 

jego parametryzacji i konfiguracji na etapie wdrożenia; 
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 dokumentację dla użytkowników zawierającą opis funkcji użytkowych wdrożonego przedmiotu odbioru; 

 pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanych przez Wykonawcę wyników testów, 

 w przypadku odbioru obejmującego oprogramowanie dostarczenie przez Wykonawcę certyfikatów 

licencyjnych i wykazu wszystkich udzielonych licencji ze wskazaniem ich liczb i warunków udzielenia 

licencji/sublicencji; 

 dostarczenie przez Wykonawcę protokołu z weryfikacji przygotowania administratorów do zarządzania i 

eksploatacji wdrożonego przedmiotu odbioru; 

3) w przypadku stwierdzenia usterek podczas odbioru, strony podpiszą protokół odmowy odbioru zawierający 

uzasadnienie takiej odmowy z wykazem stwierdzonych usterek i terminami ich usunięcia. Po usunięciu 

usterek Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia. 

4) Warunkiem podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy jest podpisanie protokołów końcowych 

poszczególnych zadań. 

5) odbiór końcowy przedmiotu umowy musi nastąpić nie później niż zgodnie ze złożoną ofertą od dnia 

podpisania umowy. 

 
 


