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Załącznik nr 7a do SIWZ - wzór umowy (zad. 1) 
 

 

 
 

UMOWA NR .......... 

 

zawarta w dniu ..................... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie przy ul. Kościelnej 136, 21-200 Parczew, 

zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000015873,, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – mgr Janusza Hordejuka, zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 

a 
……………………………………… z siedzibą w ………………………………… przy ul. 

…………………… wpisaną do Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w …………… … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  

………………, NIP: …, REGON: …, 

reprezentowaną przez: ………………….. 

LUB 

........................................................................., przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działającym pod firmą 

...................................., z siedzibą w ……………, przy ul. …………, NIP .........................., 

Regon ..............................., adres zamieszkania: … , PESEL: … 
 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000,00 EURO w przedmiocie udzielenia 

zamówienia publicznego na Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie (Zadanie nr 1 - 

dostawa sprzętu). 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa wraz z instalacją sprzętu 

informatycznego oraz modernizacja infrastruktury serwerowej, sieciowej i 

macierzowej. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi zał. nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt informatyczny: 



SPZOZ PARCZEW NR SPRAWY: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2018 

 

 2 

1) jest fabrycznie nowy, kompletny, będzie gotowy do użycia po jego zamontowaniu 

i instalacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, wolny od wad 

fizycznych i prawnych, 

2) jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, a także posiada 

wszelkie atesty i certyfikaty wymagane odpowiednimi przepisami, w tym 

w szczególności jest oznaczony znakiem CE. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców w zakresie: 

…………………. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców dotyczące 

przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 pod tytułem projektu: 

„Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie”, nr RPLU.02.01.00-06-0017/17, wytycznymi 

Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także wszelkimi 

przepisami prawa i wytycznymi, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami 

budowlanymi, dostawą sprzętu informatycznego oraz oprogramowania wraz z jego 

wdrożeniem i finansowaniem inwestycji ze środków europejskich i zobowiązuje się do 

ich stosowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

§2 

1. Przedmiot umowy obejmuje także: 

1) udzielenie licencji niewyłącznej nieograniczonej w czasie na oprogramowanie, 

szczegółowo opisane w zał. nr 1 do umowy (dalej: oprogramowanie).  

2) udostępnienie Zamawiającemu na wyłączność kluczy licencyjnych do 

oprogramowania oraz doręczenie wymaganych dokumentów licencyjnych, 

wystawionych przez producenta oprogramowania lub Wykonawcę (o ile posiada on 

stosowną autoryzację producenta oprogramowania), uprawniających do korzystania 

z licencji zgodnie z prawem, a także kart gwarancyjnych producenta 

oprogramowania lub Wykonawcy (o ile posiada on stosowną autoryzację 

producenta oprogramowania), 

3) zainstalowanie oprogramowania, oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prób 

i testów oraz sprawdzenie funkcjonalności, 

4) przekazywanie i instalowanie Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

wszelkich aktualizacji, usprawnień i modyfikacji oprogramowania, które zostaną 

udostępnione przez producenta oprogramowania, w okresie trwania gwarancji. 

2. Licencja na korzystanie z oprogramowania obejmuje: 

1) korzystanie z oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności i zgodnie z 

jego przeznaczeniem, wyłącznie do własnych potrzeb, 

2) uprawnienie do instalowania i deinstalowania oprogramowania, w tym tworzenia 

kopii zapasowych, 

3) korzystania z aktualizacji, usprawnień i modyfikacji oprogramowania przez okres 

wskazany w ust. 1 pkt 4. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dostarczone oprogramowanie jest wolne od wad fizycznych i prawnych, nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, 



SPZOZ PARCZEW NR SPRAWY: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2018 

 

 3 

patentowych, własności intelektualnej i przemysłowej lub tajemnicy 

przedsiębiorstwa, 

2) posiada prawo do sprzedaży oprogramowania oraz udzielenia licencji na  

oprogramowanie na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

3) dostarczone oprogramowanie nabył od jego producenta/autoryzowanego 

przedstawiciela producenta, 

- i w tym zakresie przejmuje wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich. 

4. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) korzystać z dostarczonego oprogramowania wyłącznie dla własnych potrzeb i 

wyłącznie w celu, w jakim zostało ono zaprojektowane, 

2) nie udostępniać oprogramowania odpłatnie lub nieodpłatnie do używania osobom 

trzecim (w szczególności Zamawiający nie może udzielać sublicencji, cedować, 

przenosić ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim na innych zasadach 

jakichkolwiek praw do oprogramowania), 

3) nie kopiować ani nie powielać oprogramowania z wyjątkiem sporządzenia kopii na 

potrzeby ewentualnego odtworzenia, lub w innych celach dopuszczalnych na mocy 

obowiązujących przepisów, 

4) nie dokonywać dekompilacji, demontażu, modelowania oprogramowania, ani nie 

dokonywać innych zmian w oprogramowaniu, a także nie tworzyć jakichkolwiek 

dzieł zależnych w oparciu o oprogramowanie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie 

dopuszczonych na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania przy realizacji przedmiotu umowy 

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie 

zawodowe. W szczególności Wykonawca ma obowiązek realizacji przedmiotu umowy 

przy pomocy personelu składającego się co najmniej z: 

1) ………………………………….., 

2) ………………………………….., 

3) ………………………………….., 

2. Do wykonywania funkcji wymienionych w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek 

zaangażowania personelu wymienionego w złożonym w toku postępowania 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia Wykazie osób. Z zastrzeżeniem ust. 3, 

zmiana osób wskazanych w Wykazie osób jest możliwa jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy, wg. następujących 

zasad: 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany 

personelu, zawierający co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej 

zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu personelu; 

2) Zamawiający wyrazi zgodę na każde proponowane zastąpienie podstawowego 

personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne uprawnienia, kwalifikacje 

i doświadczenie proponowanego personelu będą co najmniej takie same lub 

wyższe niż personelu wymienionego w Wykazie osób; 

3) Zamawiający zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku 

Wykonawcy dotyczącego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od 

otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy. 
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3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (choroba, śmierć, zdarzenia losowe) lub innych 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe pełnienie funkcji 

wskazanej w ust. 1 przez osobę wskazaną w Wykazie osób (lub osobę 

zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2, Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznego wskazania osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje 

i doświadczenie, która będzie tymczasowo pełnić obowiązki tej osoby, do czasu 

ustania przyczyny powodującej brak możliwości pełnienia funkcji (jeżeli przyczyna ma 

charakter przejściowy - nie dłużej jednakże niż przez jeden miesiąc) lub zastąpienia 

tej osoby zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2 

4. Na żądanie Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia, iż osoba zaangażowana do 

pełnienia funkcji wskazanych w ust. 1, nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje 

swoje obowiązki, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zastąpienia tej osoby 

zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że jego personel przed rozpoczęciem prac na terenie 
Zamawiającego, zostanie zapoznany z zagrożeniami dla zdrowia i życia 
występującymi u Zamawiającego w zakresie zagrożeń mogących mieć wpływ na 
personel Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, przez swój personel jak i swoich 

podwykonawców, oraz zobowiązuje się do realizacji wniosków / uwag 

Zamawiającego w tym zakresie. 

 

§4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) realizacja przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą starannością, w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo danych, 

2) wykonanie umowy wg najnowszej wiedzy technicznej oraz zgodnie z najnowszymi 

technologiami, 

3) wykonanie, przed odbiorem końcowym, odpowiednich prób wykonanej nowej 

infrastruktury serwerowej, sieciowej i macierzowej, w tym sprawdzenie 

prawidłowości jej działania oraz posiadanie wszelkich wymaganych parametrów 

i funkcjonalności, oraz dokonanie uruchomienia nowej infrastruktury serwerowej, 

sieciowej i macierzowej. 

2. Wykonawca oświadcza także, iż sprzęt pozbawiony jest wszelkich blokad, w tym 

w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby 

Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny niż 

Wykonawca wskazał w § 7 ust. 13 podmiot. W przypadku, gdy sprzęt posiada blokady w 

postaci kodów serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ważnych 

bezterminowo kodów serwisowych w dniu odbioru sprzętu. W przypadku braku 

możliwości technicznych wygenerowania bezterminowych kodów serwisowych do 

zaoferowanego sprzętu Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczać kody 

serwisowe na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

w/w żądania (lub regularnie aktualizować kody serwisowe) przez cały czas eksploatacji 

sprzętu u Zamawiającego i ponosić wszelkie związane z tym koszty.  

3. Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego dostarczy 

Zamawiającemu  następujące dokumenty: 

1) instrukcje obsługi w języku polskim zamontowanych urządzeń, 

2) ważne i podpisane karty gwarancyjne urządzeń, 
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3) licencje wraz z kluczami licencyjnymi oraz płyty lub nośniki danych z wersją 

instalacyjną oprogramowania, 

4) niezbędną dokumentację techniczną urządzeń. 

 

§5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

zgodnie ze złożoną ofertą w kwocie ………… brutto (słownie: 

……………………………………… złotych) w tym podatek od towarów i usług ................. 

zł.  

2. Wynagrodzenie wskazane w ustępie poprzedzającym jest ostateczne i nie podlega 

żadnym zmianom. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i obejmuje wszelkie koszty i nakłady Wykonawcy konieczne do prawidłowej, 

kompleksowej i terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z wymogami 

Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym  w szczególności koszty 

zakupu urządzeń, koszty dostawy urządzeń do miejsca montażu, udzielenia licencji na 

oprogramowanie, montażu i instalacji urządzeń, konfiguracji nowej infrastruktury 

serwerowej, sieciowej i macierzowej, koszty dojazdu do miejsca instalacji urządzeń, 

koszty serwisu i wsparcia technicznego w okresie gwarancji, wszelkie należności 

publicznoprawne (w tym podatek VAT). 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni licząc od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń nowej infrastruktury serwerowej, sieciowej 

i macierzowej. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, dotycząca 

zobowiązań powstałych w związku z realizacją przedmiotowej umowy, może nastąpić po 

wyrażeniu (pod rygorem nieważności) pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył 

Zamawiającego. 

 

§6 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy w terminie  do 56 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 

w ust. 2, są: 

1) Ze strony Zamawiającego: …….. 

2) Ze strony Wykonawcy: …...... 

4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty 

przedmiotu umowy, aż do chwili jego odbioru przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2.  

5. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu 

odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2. 

6. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, usterki bądź 

nieprawidłowości w wykonanej nowej infrastrukturze serwerowej, sieciowej 
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i macierzowej to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a jednocześnie nie uniemożliwiają użytkowania 

nowej infrastruktury serwerowej, sieciowej i macierzowej zgodnie z jej 

przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Zamawiający dokona odbioru 

i jednocześnie w protokole odbioru końcowego wskaże na wady, usterki 

i nieprawidłowości oraz wyznaczy termin ich usunięcia; jeżeli Wykonawca nie 

usunie tych wad, usterek i nieprawidłowości, Zamawiający będzie miał prawo je 

usunąć we własnym zakresie bądź powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu, 

na ryzyko i koszt Wykonawcy; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwiają użytkowanie 

nowej infrastruktury serwerowej, sieciowej i macierzowej zgodnie z jej 

przeznaczeniem (tzw. wady istotne), Zamawiający odmówi dokonania odbioru 

końcowego; w takim wypadku zostanie sporządzony protokół wskazujący na 

przystąpienie do czynności odbioru końcowego oraz na odmowę jego dokonania, 

z jednoczesnym wskazaniem wad, usterek i nieprawidłowości stanowiących 

przyczynę odmowy dokonania odbioru, a Wykonawca będzie miał obowiązek ich 

usunięcia w terminie wskazanym w ust. 1; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania nowej infrastruktury serwerowej 

zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie należne Wykonawcy, 

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowania nowej infrastruktury serwerowej zgodnie 

z jej przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy (lub jej części) 

albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi; prawo odstąpienia 

Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§7 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną nową 

infrastrukturę serwerową, sieciową i macierzową (w tym dostarczone urządzenia), na 

okres 60 miesięcy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a 

jeżeli w toku odbioru końcowego zostały stwierdzone wady - od daty ich protokolarnego 

usunięcia. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obejmuje wszelkie wady, usterki i 

nieprawidłowości, jeżeli ujawniły się one w okresie wskazanym w ust. 1, chyba że: 

1) powstały one z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności na skutek: eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego w sposób 

niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji 

obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego, 

2) powstały one z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, 

3) powstały one na skutek wystąpienia siły wyższej. 
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5. W okresie gwarancji Wykonawca ma także obowiązek zapewnienia Zamawiającemu 

wsparcia technicznego dla wykonanej nowej infrastruktury serwerowej, sieciowej 

i macierzowej. 

6. Uszkodzone dyski twarde, w przypadku konieczności ich wymiany, pozostają 

u Zamawiającego. 

7.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, 

związanych z ewentualną wymianą wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od 

wad, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego bez udziału 

Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wykona w terminie swoich obowiązków wynikających z udzielonej 

gwarancji i rękojmi, Zamawiający będzie miał prawo do ich wykonania we własnym 

zakresie bądź też powierzenia ich wykonania podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania zasadności zgłoszenia reklamacji w ramach 

gwarancji, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy 

10. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane 

z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszego paragrafu, a kartami 

gwarancyjnymi producenta urządzeń, pierwszeństwo mają zapisy korzystniejsze dla 

Zamawiającego, wedle jego wyboru. 

12. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

 

§8 

 

1. W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” 

oznacza informację techniczną, technologiczną, organizacyjną i/lub handlową otrzymaną 

lub uzyskaną w sposób zamierzony lub niezamierzony od drugiej strony w formie 

pisemnej, ustnej, czy też elektronicznej, w związku z realizacją niniejszej umowy. 

„Informacje poufne” to w szczególności informacje, które strony otrzymały bezpośrednio 

od siebie nawzajem, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej 

strony lub osób trzecich, nieujawnione przez stronę, której dotyczą do publicznej 

wiadomości w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg 

osób. Za informację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe, do których 

Wykonawca ma dostęp w związku z wykonywanym niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może korzystać z wszelkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji 

umowy.  

3. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji poufnych obciąża strony przez okres 

obowiązywania umowy a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

4. W przypadku wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, strona 

zobowiązana do zachowania tajemnicy, zwróci się do drugiej strony o wyjaśnienie 

wątpliwości. 

5. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania informacji 

poufnych, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku 

konieczności ujawnienia informacji poufnej, strona zobowiązana do jej ujawnienia 

zgodnie z niniejszym ustępem, niezwłocznie zawiadomi drugą stronę o zakresie 

i warunkach takiego ujawnienia.  

6. W związku z powierzeniem informacji poufnych stronie, każda ze stron zobowiązuje się 
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zorganizować i utrzymywać takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie 

w praktyce będą możliwe i rozsądne w celu zachowania ich poufności poprzez 

zapewnienie ich ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim 

chroni własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych 

okolicznościach, a wynikającym z profesjonalnego charakteru działalności stron, a także 

zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek 

nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji 

poufnych. 

7. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 

łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania 

informacji gwarantowały zabezpieczenie informacji poufnych przed dostępem osób 

trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z nimi. 

 

§9 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do 

zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na 

zasadach określonych przez Zamawiającego stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 

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

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

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

 

§10 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i we 

wskazanych poniżej wysokościach: 

1) za opóźnienie w realizacji umowy ponad termin wskazany w § 6 ust. 1, w wysokości 

0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

2) za realizację przedmiotu umowy przy pomocy innych osób niż wymagane, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego (zgodnie z § 3 ust. 1), w wysokości 3.000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek; 

3) za opóźnienie w dokonaniu naprawy usterek wskazanych w toku odbioru 

końcowego w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 1, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

4) za opóźnienie w dokonaniu naprawy w ramach udzielonej gwarancji jakości ponad 

termin określony przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

5) za rozwiązanie niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w §5 ust. 1, 

6) za naruszenie obowiązków wynikających z § 8 lub § 9, w wysokości 1.500,00 zł za 

każde stwierdzone naruszenie. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 nie będą naliczane, jeżeli opóźnienie 

wystąpiło z winy Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar umownych 

naliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 
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4. Kary umowę będą płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie wskazanym w  

nocie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia również przed upływem terminu płatności, ustalonym zgodnie ze 

zdaniem poprzedzającym. 

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa wartości poniesionej szkody, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

 

§11 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

2. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 1 oraz przypadkami wskazanymi w Kodeksie 

cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 5 dni od dnia jej 

zawarcia, 

2) wystąpienia opóźnienia w realizacji umowy przekraczającego 14 dni, chyba że 

opóźnienie nastąpiło z winy Zamawiającego, lub 

3) stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy innych osób 

niż wymagane, w zakresie czynności wskazanych, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego (zgodnie z § 3 ust. 1 i 2), 

4) innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może wykonać w terminie 

30 dni od dnia wystąpienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie, pod rygorem utraty 

prawa do odstąpienia od umowy z tej przyczyny. Odstąpienie wymaga zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie. 

 
§ 12 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu między stronami umowy są 

sądy powszechne wg siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy 

dwa dla Zmawiającego. 

5. Osobami upoważnionymi do kontaktów z drugą Stroną w związku z realizacją niniejszej 

umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………, nr tel.: ………………, faks: … , e-mail: … 

2) ze strony Wykonawcy: ……………. , nr tel.: … , faks: … , e-mail: … 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy, 

2) formularz cenowy załącznik nr 2 do umowy. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy, a zał. nr 1 pierwszeństwo 



SPZOZ PARCZEW NR SPRAWY: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2018 

 

 10 

mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego, według jego wyboru. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca  

        
 

 


