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Załącznik nr 7 do specyfikacji

UM O W A DO S T A W Y
( P R O J E K T )

 Nr Rej. …......................

zawarta w dniu ......................... 2015 r. w Krakowie, pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych
organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji,  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki
zdrowotnej  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, NIP: 678-26-80-028, REGON:000630161,
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego działa:
...........................................................................................
a
.....................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
.....................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
a łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

§ 1.
Podstawę zawarcia niniejszej Umowy zwanej dalej „Umową”, stanowi udzielenie zamówienia publicznego
na usługę pod nazwą: Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego oraz dostawa sprzętu wraz
z oprogramowaniem systemowo biurowym dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej   w Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66,  31-913
Kraków (ZP  4/15)  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  stosownie  do  przepisów Ustawy z  dnia  29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 póź. zm.)

§ 2.
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica/AMMS,
pracującego na bazie danych Oracle Standard Edition One 11g. , którego producentem jest firma ASSECO
Poland  S.A.  zwanego  dalej  ZSI  oraz  dostawa  infrastruktury  sprzętowej  wraz  z  oprogramowaniem
systemowo biurowym dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. Przez rozbudowę Zamawiający
rozumie instalację dostarczonego oprogramowania, konfigurację, integrację z systemami wewnętrznymi i
zewnętrznymi  użytkowanymi  przez  Zamawiającego  oraz  pełne  końcowe  uruchomienie  ZSI,  zgodnie  z
warunkami określonymi w załączniku nr 2 ( załącznik nr 8 i 9 do SIWZ) do niniejszej umowy,
System informatyczny InfoMedica/AMMS, ma zapewnione wsparcie techniczne na podstawie zawartych
umów wsparcia technicznego. 
Wymagana przez Zamawiającego infrastruktura sprzętowa objęta niniejszym zamówieniem:
1/. Stacje robocze +Office + Monitor– 10 sztuk,
2/. Dodatkowe Oprogramowanie  Microsoft Office - 10 sztuk, 
3/. Serwer Bazodanowy  - 1 sztuka,
4/. Dysk Sieciowy NAS -  2 sztuki. 
2.  Termin realizacji zamówienia:
a) wdrożenie oprogramowania do dnia 30.06.2015 r. 
b) serwis autorski,  nadzór autorski programu oraz asysta techniczna 12 m-cy od dnia podpisania protokołu 
odbioru zakończenia wdrożenia.
c) dostawa sprzętu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.  
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie rozpoczęcia realizacji umowy lub jej części najpóźniej

na 2 dni robocze (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy) przed tym terminem.



4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
a)  szczegółowych  instrukcji  obsługi,  w języku  polskim w formie  elektronicznej  (dla  oprogramowania  i

sprzętu komputerowego)
b) kart gwarancyjnych dla sprzętu komputerowego
oraz udzieli Zamawiającemu licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania.
5. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do rozpowszechniania i udzielania praw licencyjnych

do modułów będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się odrębną umową licencji  przenieść na
Zamawiającego prawo do korzystania z tych modułów.

6. Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  określony  został  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  -
Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3.
1. Wymagania  stawiane  Wykonawcy  związane  z  realizacją  przedmiotowej  dostawy  i  wdrożenia.  

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) Świadczenia dostawy i wdrożenia systemu z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami
stosowanymi przy programowaniu i wdrażaniu oprogramowania (systemu).
2) Zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z osobami
wskazanymi  przez  Zamawiającego,  w  tym  koordynatora  po  stronie  Wykonawcy  odpowiedzialnego  za
realizację dostawy i wdrożenia, którym będzie …...........................................................tel. …..................... . 
3) Dostawy,  przygotowania  i  wykonania  instalacji  oprogramowania,  oraz  dostarczenia  dokumentacji
użytkownika zawierającej opis i zasady korzystania z oprogramowania.
4) Zaoferowania sprzętu  fabrycznie  nowego  i  sprawnego  technicznie  w  oparciu  o  ofertę  Wykonawcy,
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 
5) W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z parametrami opisanymi w
Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  –  załącznik  nr  2  do  umowy /  załączniku  nr  9  do  SIWZ stanowiących
integralną część niniejszej umowy lub nie jest kompletny albo posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy
odbioru.
Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od
wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. Terminy realizacji przedmiotu umowy określony w
§ 2 ust.  2 uważa się za dotrzymany, jeżeli  w tych terminach przedmiot umowy i wszystkie jego części
zostaną przekazane Zamawiającemu i odebrane bez zastrzeżeń. W przeciwnym razie Wykonawca pozostaje
w zwłoce w wykonaniu świadczenia.
6) Zaplanowania  i  przeprowadzenia,  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  odpowiednich  szkoleń  dla
użytkowników oprogramowania (systemu) po stronie Zamawiającego.
7) Utworzenia Harmonogramu Realizacji w max. terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy w
oparciu o oferowany opis  przedmiotu zamówienia,  uwzględniającego terminy i  wysokości  planowanych
płatności częściowych.  Harmonogram będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający może
wnieść uzasadnione zastrzeżenia do Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od jego przedstawienia,
które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie 3 dni robocze. 

2. Strony umowy zobowiązują się do organizowania cyklicznych spotkań poświęconych szczegółom
wdrożenia będącego przedmiotem umowy. Planuje się, że cykliczne spotkania będą odbywały min. 1
raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego chyba,  że Zamawiający uzna,  że w danym tygodniu
spotkanie nie jest konieczne.

3.  Za zgodą Zamawiającego,  w szczególnie  uzasadnionych przepadkach,  Harmonogram Realizacji
Projektu może ulec zmianie w zakresie pośrednich terminów wykonania poszczególnych etapów
oraz wzajemnych zobowiązań Stron,  jednakże zmianie  nie  może ulec końcowy termin realizacji
przedmiotu Umowy,  o którym mowa w  § 2 ust.  2  pkt.  a)  umowy. Zmiany takie  nie  wymagają
zawierania aneksu do Umowy.

4. Zobowiązania  Zamawiającego  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy.  W  trakcie  realizacji
zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do:

1)  Oddelegowania kompetentnych pracowników do współpracy z Wykonawcą.
2) Wskazania  koordynatora  zamówienia  ze  strony  Zamawiającego,  którym  będzie
….......................................................... tel. …............................................... 
3) Udostępnienia stanowisk komputerowych (roboczych), infrastruktury fizycznej sieci komputerowej oraz
pomieszczeń, w których znajdują się te urządzenia.
4)  Informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian w działalności
Zamawiającego, które mają lub mogą mieć wpływ na przebieg wdrożenia.



5. Zmiana koordynatora nie wymaga zachowania formy aneksu do umowy. 
6.  Strony  umowy  zobowiązują  się  do  organizowania  cyklicznych  spotkań  poświęconych  szczegółom
wdrożenia będącego przedmiotem umowy. Planuje się, że cykliczne spotkania będą odbywały min. 1 raz w
tygodniu w siedzibie Zamawiającego chyba, że Zamawiający uzna, że w danym tygodniu spotkanie nie jest
konieczne.

§ 4.
1. Oferowane oprogramowanie nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania ze sprzedaży, lub

pozbawione wsparcia, w tym bieżących aktualizacji wykonywanych przez producenta.
2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego oprogramowania nie będzie

stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich stron trzecich, a jeżeli jakiekolwiek roszczenia w tym
zakresie  wpłyną  do  Zamawiającego,  Wykonawca  będzie  zobligowany  do  ich  pokrycia  w  pełnym
zakresie.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprogramowanie wraz z licencją na system informatyczny oraz
sprzęt  komputerowy,  o  którym  mowa  powyżej  jest  wolny  od  wad  fizycznych  i  wad  prawnych,  w
szczególności nie jest przedmiotem zastawu oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich, a także, że nie
toczy się żadne postępowanie jego dotyczące i, że nie jest przedmiotem jakiegokolwiek zobowiązania. Nadto
Wykonawca  oświadcza,  iż  nie  zostały  one  uzyskane  w  wyniku  popełnienia  czynu  zabronionego  przez
jakąkolwiek polską ustawę karną. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie
wymagania określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz posiada wszystkie wymagane
prawem świadectwa jakości, certyfikaty i aprobaty .
4.  Wykonawca  oświadcza,  że  dostarczone oprogramowanie  wraz z  licencją  na  system informatyczny,  o

którym mowa powyżej będzie w najnowszej – na dzień realizacji dostawy – wersji oraz spełni wymogi
bezkonfliktowej pracy  (pełnej integracji programowej) i zapewni należyte bezpieczeństwo integralności
danych. 

5.  Dla  dostarczonego  oprogramowania  należy  dostarczyć  dokumenty  licencyjne, instrukcje  w  wersji
elektronicznej. Instrukcje będą udostępnione użytkownikom w systemie informatycznym. 

6.   Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania następuje z dniem podpisania protokołu odbioru
częściowego przedmiotu umowy, którego dane licencje dotyczą.

§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, używając własnych

materiałów i urządzeń, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
standardów i reguł wykonywania czynności objętych niniejszą umową.

2. Strony postanawiają,  iż  Wykonawca  w razie  zaistnienia  potrzeby realizacji  czynności  określonych w
umowie w siedzibie Zamawiającego, zobowiązuje się je wykonywać w sposób nie uniemożliwiający i
nie utrudniający działalności leczniczej podejmowanej przez Zamawiającego.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść i integralność danych, otrzymywanych i przechowywanych przez Zamawiającego;
b) jakiekolwiek  szkody  wynikłe  z  nieprawidłowego  działania  lub  zaprzestania  funkcjonowania

oprogramowania związane z nieprawidłowym korzystaniem z niego;
c) korzystanie z oprogramowania przez osoby nieupoważnione;
d) dokonywanie modyfikacji oprogramowania przez osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę;
e) udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika;
f) wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej;
g) nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania podmiotów trzecich, komunikującego

się z oprogramowaniem;
h) nieautoryzowaną  ingerencję  Zamawiającego  lub  osób  trzecich  w  struktury  baz  danych

oprogramowania;
4.   Żadna  ze  Stron  nie  będzie  ponosiła  odpowiedzialności  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej  Umowy,  jeśli  niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy spowodowane będzie przyczynami niezależnymi od Strony, zwłaszcza
takimi jak  siła wyższa. 

§ 6.
1. Za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
……………............................PLN netto słownie: ……………………………..PLN netto
Plus należny podatek VAT  w wysokości : ……………………………………………..PLN
co czyni łącznie cenę 



……………………………..PLN brutto słownie: ……………………………..PLN brutto
w tym cena za realizację
a)  – Rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego

……………............................PLN netto słownie: ……………………………..PLN netto
Plus należny podatek VAT  w wysokości : ……………………………………………..PLN

 b)– Dostawę Sprzętu Komputerowego
……………............................PLN netto słownie: ……………………………..PLN netto
Plus należny podatek VAT w wysokości : ……………………………………………..PLN

2. Cena  określona  w  ust.  1  jest  ryczałtowa  i  zawiera  wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem
przedmiotu zamówienia i nie podlega zmianie przez okres trwania umowy.

3. Przewiduje się odbiory częściowe i/lub odbiór końcowy przedmiotu umowy. Za odbiór częściowy
uważa się odbiór co najmniej jednej kompletnej pozycji (jednego etapu wdrożenia) wynikającej z
harmonogramu realizacji.

4. Podstawą do wystawienia faktury, będzie protokół zdawczo-odbiorczy dostawy sprzętu, o którym
mowa w ust. 1 pkt. b) , oraz  protokoły odbiorów częściowych  i protokół odbioru końcowego dla
pkt a),  które zostaną potwierdzone przez Kierownika Sekcji Informatycznej szpitala. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze  przyjętej przez Zamawiającego. 

6. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za prawidłową realizację niniejszej umowy jest 
Kierownik Sekcji Informatycznej  : ………………tel. …....................................

§ 7.
1.  Strony ustalają,  że  w razie  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy obowiązywać  będą

odszkodowania w postaci kar umownych:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia

w terminie określonym w § 2 ust. 2 oraz § 8 ust. 3 w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto
Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn
będących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości całej umowy brutto.

3) Za nie wykonanie  przedmiotu umowy w terminie  określonym w  § 2 ust.  2  w wysokości  10 %
wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień §
13. ust. 1. lit. a).

2.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego  wysokość  kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar
umownych.

3. Za wartość przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 1 przyjmuje się wynagrodzenie Wykonawcy,
które otrzymałby w całym okresie realizacji Umowy przy zastosowaniu oferowanej ceny netto podanej w
jego ofercie.
4. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie mogą
one zostać potrącone z należności wykazanych w fakturach złożonych przez Wykonawcę.

§ 8.
1. Wykonawca udziela gwarancji na:
a)  dostarczone komputery stacjonarne - zgodnie z pkt. XVI.2 a)…....................................  miesięcy  

lub zgodnie z pkt. XVI.2 b)….................................... co najmniej 2 lata- gwarancja świadczona 
na miejscu u klienta, naprawa na drugi dzień roboczy (Next Busienss Day) / zgodnie z 
oświadczeniem Wykonawcy  zawartym w ofercie/ 

b)  dostarczony serwer  36 miesięcy ,
od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru danego sprzętu.
2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Asysty
Technicznej oraz zapewnienia Nadzoru Autorskiego producenta oprogramowania na warunkach określonych
w załączniku  nr  2  do  umowy (załącznik  nr  8  do  SIWZ)  przez  okres:  12 miesięcy  od daty podpisania
protokołu odbioru zakończenia wdrożenia.
3. Czas reakcji na błąd dostarczonego Zintegrowanego Systemu Informatycznego:



1) w przypadku tzw. błędu krytycznego:
(a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wyniesie: …............dni robocze
(b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt systemu medycznego wyniesie:
…...........dni robocze od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; 
2) w przypadku pozostałych błędów:
(a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wyniesie: …............dni roboczych
(b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt systemu medycznego wyniesie:

….............dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych.
§ 9.

1.  Dla  potrzeb  niniejszej  Umowy  siła  wyższa,  o  której  mowa  w  §  5  ust.  4  oznacza  wydarzenia
nieprzewidywalne oraz wydarzenia znajdujące się poza kontrolą Stron uniemożliwiające wykonywanie
Umowy przez Strony. Takie wydarzenia mogą obejmować w szczególności wojny, rewolucje, powodzie,
epidemie, strajki generalne, lokauty, pożary, wybuchy, trzęsienia ziemi i podobnie negatywne warunki
pogodowe. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na
nie powołuje.

2.  W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, która będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie
obowiązków  umownych,  Strony  uzgodnią  na  piśmie  zakres  działań,  jakie  będą  podjęte  w  okresie
działania zjawiska siły wyższej, a po jej ustąpieniu, określą na piśmie nowe terminy realizacji Umowy.

§ 10.
1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i

wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający
będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia  29  sierpnia  1997 roku (j.  t.  Dz.  U.  z  2002r.  Nr  101,  poz.926 ze  zm.).  powierza  Wykonawcy
przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych
Zamawiającego  jednak  wyłącznie  w  zakresie  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.

2.  Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego
wymogów  określonych  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 (Dz. U. nr 100, poz. 1024).

3.  Wykonawca oświadcza,  iż 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 oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art.  27 ust.  2 pkt.  7
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.).

§ 11.
1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania

i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach,
transakcjach i klientach Stron, jak również:
1) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji

niniejszej Umowy;
2) informacji  i  danych stanowiących tajemnicę 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 Zamawiającego.
Obowiązkiem zachowania  poufności  nie  jest  objęty fakt  zawarcia  Umowy ani  jej  treść  w  zakresie
określonym obowiązującymi przepisami prawa.



2. 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, itp. 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.

3. Wykonawca  zobowiąże  pisemnie  pracowników  wyznaczonych  do  realizacji  przedmiotu  Umowy  do
zachowania tajemnicy.

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, w tym
podania  tych  informacji  do  wiadomości  publicznej,  pod  warunkiem  nie  ujawniania  szczegółów
handlowych oraz technicznych.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązków Zamawiającego wynikających z ustawy o
dostępie do informacji publicznej.

§ 12.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej,

pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

1) przejścia  praw  lub  obowiązków  Wykonawcy  wynikających  z  niniejszej  Umowy  na  następców
prawnych, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego,
z  tym  zastrzeżeniem,  iż  zmiana  umowy w  takim przypadku  dotyczy  tylko  zmiany  oznaczenia
Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy,

2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy,
który  wymaga  akceptacji  Zamawiającego,  z  tym  zastrzeżeniem,  iż  zmiana  umowy  w  takim
przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień
umowy,

3) w  przypadku  gdy nastąpi  zmiana  stawki  podatku  VAT w  odniesieniu  do  usług  przewidzianych
niniejszą umową, – zmiana wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy nastąpi z dniem wejścia w
życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

4) zmiany terminu realizacji umowy:
a) w przypadku gdy na skutek zdarzeń losowych niezawinionych przez strony umowy konieczna

będzie zmiana w kolejności i / lub terminach wykonania przedmiotu zamówienia określonych w
Harmonogramie Realizacji, 

b) w  przypadku  gdy  na  skutek  potrzeb  /  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego
spowodowanych  koniecznością  zachowania  bieżącego  funkcjonowania  całego  szpitala  lub
poszczególnych  oddziałów  nastąpi  przerwa  w  realizacji  poszczególnych  części  przedmiotu
zamówienia.

5) w przypadku gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego.
6) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji

jakiegokolwiek elementu usług i/lub dostaw.
§ 13.

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy:
a)  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży  w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy na podstawie art. 145 ust. 2 prawa zamówień publicznych.

b)  w  przypadku  powtarzającego  się  naruszenia  postanowień  niniejszej  Umowy,  z  zastrzeżeniem,  że
odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  będzie  poprzedzone  wezwaniem  Wykonawcy  do
realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.

Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia drugiej stronie pisma informującego o odstąpieniu wraz z
uzasadnieniem.

2. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  nie  ograniczają  praw  stron  do  odstąpienia  od  umowy  z
przyczyn określonych w przepisach prawa.

§ 14.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac składających się na przedmiot  niniejszej  umowy



wyspecjalizowanym podwykonawcom, za których prace będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za
działania własne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem prac. Podwykonawca musi posiadać takie
same koncesje, licencje, zezwolenia i zgody jakie posiada Wykonawca.

2. Wykonawca może powierzyć część prac objętych niniejszą Umową do wykonania podwykonawcom w
zakresie wskazanym w ofercie bez uzyskiwania dodatkowej zgody Zamawiającego.

3. W przypadku gdy : 
a)  wystąpi potrzeba zamiany podwykonawcy już po zawarciu Umowy lub, 
b) potrzeba wykonania przez podwykonawcę części prac nie wskazanych w ofercie jako wykonywanych

przez podwykonawców, 
     Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcom tylko I wyłącznie po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Zamawiającego, co do osoby podwykonawcy, a w przypadku wskazanym w pkt b)
niniejszego  punktu  –  również  akceptacji  co  do  zakresu  prac  przekazanych  do  wykonania
podwykonawcom.

4. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego na podwykonawców, o których mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu  Wykonawca  winien  udzielić  na  piśmie  wszelkich  informacji  na  temat  podwykonawcy
niezbędnych  w celu  podjęcia  decyzji  przez  Zamawiającego o akceptacji  lub  nie  podwykonawcy;  w
szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  dane  podwykonawcy:  firma,  adres
siedziby/zamieszkania  w  przypadku  osoby  fizycznej  prowadzącej  działalność  gospodarczą,  NIP,
REGON, posiadane uprawnienia oraz jaki zakres prac ma zostać wykonany przez podwykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na zaproponowany przez Wykonawcę wybór
podwykonawcy. 

6. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  zakwestionuje  proponowanego  podwykonawcę,  Wykonawca
zobowiązany jest powierzyć prace innemu podwykonawcy, akceptowanemu przez Zamawiającego.

7. Zamawiający  ma  prawo  zażądać  zmiany  podwykonawcy  na  każdym  etapie  realizacji  umowy,  w
przypadku  stwierdzenia  zastrzeżeń  co  do  jego  pracy  lub  nie  stosowania  się  do  zaleceń  i  żądań
Zamawiającego.

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę
podwykonawcy.  W  tym  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  powierzyć  prace  innemu
podwykonawcy, akceptowanemu przez Zamawiającego zgodnie z ust.4 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  pełną  odpowiedzialność  za  realizację
przedmiotu  zamówienia,  które  wykonuje  przy  pomocy  podwykonawców,  skutki  działania  swoich
pracowników oraz podwykonawców oraz za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania lub niestarannego
działania,  niedbalstwa  oraz  działania  niezgodnego  ze  sztuką  budowlaną,  przepisami  bhp  i  przeciw
pożarowymi.

10. Warunkiem  wypłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  za  prace,  które  wykonał  zatwierdzony
Podwykonawca  jest  przedłożenie  przez  Wykonawcę  dowodów,  że  dokonał  on  stosownej  zapłaty
wynagrodzenia na rzez Podwykonawcy. 

§ 15.
1.  Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny całkowitej
podanej  w  ofercie  wskazanej  w  §  6  ust.  1,  tj.  w  kwocie  ............................  zł,
(słownie:  .....................................................),  w  sposób  zgodny  z  art.  148  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia,
tj. ................................ zł (słownie: .................................................................................................).
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru, oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi. 

§ 16.
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia i obejmuje ona cały okres wykonywania zamówienia.
Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy. 
2. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej przed okresem określonym w § 2 ust. 2 umowy.
Wykonawca niezwłocznie doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię nowej polisy.



§ 17.
Strony  ustalają,  że  w  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  Umowy  będą  miały
zastosowanie  przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególności  Prawa  zamówień  publicznych  i  Kodeksu
cywilnego.

§ 18.
Spory wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy rozstrzygane  będą  przez  sąd  rzeczowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 19.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego
oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

                Wykonawca:                                                                                         Zamawiający: 


