Załącznik nr 10
UMOWA NR ……/2016
- WZÓR Po zmianach z dnia 30.06.2016 r.

Zawarta w dniu ................ 2016 roku w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000048508 nr NIP 6331045778,
reprezentowanym przez:
Maria Zawada – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
..........................................................................
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem ................................prowadzonego przez
..........................................., która posługuje się numerem NIP ..................... oraz numerem
REGON .......................................,
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………..,
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”.

§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z przepisami art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr BZP/38/382-14/16 na
„Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
systemu informatycznego zarządzania sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w
obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu
komputerowego i oprogramowania wraz z usługą szkoleniową”, ogłoszonego w BZP na
stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr ……………… z
dnia …………….

1.

2.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest: Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego zarządzania
sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz
ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z
usługą szkoleniową.
Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do umowy, tj. „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”.

3.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz ludzkim umożliwiającym mu wykonanie
przedmiotu zamówienia, a osoby te zostały wykazane w załączniku nr 3 do niniejszej
umowy tj. – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
wartość brutto: ……………………………. (słownie: …………………………………… 00/100).
5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2, a
Zamawiający do zapłaty umówionej ceny określonej w § 2 pkt. 4.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy, tj.: od dnia ………….. do dnia ……………

§4
Obowiązki Wykonawcy
1. W celu należytego wykonania dostawy i wdrożenia systemu informatycznego
zarządzania sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana
Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21, Wykonawca zobowiązuje się do:
a) realizacji dostawy i wdrożenia tego systemu zgodnie z zapisami załącznika nr 2
do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
b) opracowania we współpracy z Zamawiającym analizy przedwdrożeniowej oraz
szczegółowego
harmonogramu
wdrożenia
poszczególnych
modułów
oferowanego systemu. (Wynikiem prac z tego zakresu będzie dokument
koncepcji wdrożenia, który po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie
podstawą do konfiguracji oferowanego systemu),
c) udzielenia gwarancji na okres …………….. miesięcy1,
d) przestrzegania zasad gwarancji na system informatyczny i zasad serwisu zgodnie
z załącznikiem nr 2 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj.
pkt IV ppkt 7 i pkt IV ppkt 8.
2. W celu należytego wykonania dostawy sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostarczenia tego sprzętu zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do umowy –
Formularz cenowy przedmiotu zamówienia.
b) dostawy sprzętu, który jest fabrycznie nowy (nie był przedmiotem wystaw,
prezentacji), pełnowartościowy, nie regenenerowany i nierefabrykowany, wolny
od wad technicznych, wyprodukowany wyłącznie ze 100% nowych
komponentów
c) dostarczenia sprzętu komputerowego na własny koszt i ryzyko loco magazyn
Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru
i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
d) dostarczenia ulotek i instrukcji w języku polskim, zawierających wszystkie
niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje.
e) udzielenia gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt komputerowy na okres
minimum 24 miesiące, tj…………….2
1

Zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Formularzu oferty – załącznik nr 3 do SIWZ

3. W celu należytego wykonania usługi szkoleniowej, Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia szkoleń 5 pracowników Działu Informatyki Zamawiającego w
zakresie pełnej administracji dostarczonych baz danych, systemów operacyjnych
oraz systemu informatycznego zarządzania sprzętem i infrastrukturą techniczną
w zakresie ich administracji.
b) przeprowadzenia i udokumentowania zgodnie z harmonogramem ustalonym w
dokumencie koncepcji wdrożenia, odpowiednich szkoleń dla użytkowników
wszystkich oferowanych modułów systemu Zamawiającego, tj.:
- Dział Obsługi Technicznej: 3 osoby
- Sekcja Elektroniki Medycznej: 3 osoby
- Personel pielęgniarski (Oddziałowe): 17 osób
- Personel lekarski (Lekarze Zarządzający): 16 osób
- Pielęgniarki koordynujące: 5 osób
- Kierownicy komórek organizacyjnych: 19 osób
- Dyrekcja: 5 osób,
c) przedstawienia na szkoleniu niezbędnej wiedzy do poprawnego użytkowania
przez pracowników Zamawiającego elementów systemu, ich zakresu
funkcjonalnego, tworzenia i gromadzenia informacji związanych z
wykonywaniem czynności służbowych, tworzenia i gromadzenia dokumentów,
wykonywania analiz i sprawozdań, współpracy pomiędzy poszczególnymi
jednostkami organizacyjnymi zakładu.
d) dostarczenia niezbędnych stacji roboczych z dostępem do serwera bazy danych
oraz rzutnika.
e) przeprowadzenia oraz udokumentowania uruchomienia wszystkich modułów
oferowanego systemu w zakresie oraz trybie ustalonym w dokumencie koncepcji
wdrożenia.
f) dostarczenia Zamawiającemu programu szkolenia na 3 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia szkolenia,
4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania całego przedmiotu umowy fachowo, z należytą starannością i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
b) współpracy z Zamawiającym,
c) organizacji, realizacji i wdrożenia systemu w sposób jak najmniej uciążliwy dla
czynnych obiektów szpitalnych, przy zabezpieczeniu i zachowaniu działających
urządzeń,
d) terminowego zrealizowania przedmiotu umowy,
e) informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą
wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań,
f) ochrony danych Zamawiającego i jego partnerów a także dokumentów
technicznych, procesów technologicznych i pozostałych informacji, uzyskanych w
trakcie realizacji umowy.

§5
Warunki odbioru przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia określonego w § 2 niniejszej
umowy w terminie 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę
poprzedzonego całkowitym wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności dostawy

2

Zgodnie z deklaracją Wykonawcy w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy przedmiotu zamówienia

i wdrożenia systemu informatycznego jak i zakupu sprzętu komputerowego i
oprogramowania wraz z usługą szkoleniową.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie,
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej w
terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę oraz zakończy go
najpóźniej 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

a) W przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin
na usunięcie wad i może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad; termin na
przystąpienie do usunięcia wad nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia
ujawnienia wad;
b) W przypadku wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:
I. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie w stosunku do
stwierdzonych wad bez utraty gwarancji na wykonane roboty,
II. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi, zachowując prawo domagania się od wykonawcy naprawienia szkody
wynikłej z opóźnienia.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych w tej dacie ewentualnych wad i usterek.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i
usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych czynności
jako wadliwych.
Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej
umowy przed upływem terminu gwarancji.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ostatecznego odbioru gwarancyjnego , Zamawiający
dokona odbioru jednostronnie i powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o
wynikach odbioru.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym
oraz przy odbiorze ostatecznym gwarancyjnym, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Protokół bezusterkowego odbioru końcowego wymaga zatwierdzenia Dyrektora
Szpitala.
Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na Zamawiającym
spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

§6
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, wynagrodzenie płatne będzie na podstawie
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
Płatność nastąpi w formie 36-ciu miesięcznych równych rat z uwzględnieniem
ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty.
Pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpił protokolarny odbiór zamówienia, natomiast kolejne raty będą
płatne na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu płatności pierwszej raty. Płatność będzie się odbywać na podstawie

Harmonogramu spłaty rat, który przygotuje Wykonawca i stanowić będzie
załącznik do faktury VAT.
2. Wynagrodzenie określone w § 2 pkt 4 płatne będzie na podstawie doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego (faktura powinna zawierać
numer umowy), po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy,
w formie 36-ciu miesięcznych równych rat płatnych w ostatnim dniu miesiąca na
podstawie Harmonogramu spłaty rat, który przygotuje wykonawca i stanowić będzie
załącznik do faktury VAT.
3. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej
w ostatnim dniu terminu płatności.
5. Podstawę do wystawienia faktury Vat stanowi podpisany i zatwierdzony protokół
bezusterkowego odbioru końcowego.
6. Wynagrodzenie wskazane jako brutto w § 2 pkt 4 obejmuje wszystkie wydatki
Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy, łącznie z kalkulacją usługi
szkoleniowej dla pracowników Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności
przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani
rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. Nadto wierzytelność
ta nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu
umowy kredytu, pożyczki itp.).
8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności dokonywać innych czynności, których przedmiotem jest wierzytelność
wynikająca z niniejszej umowy, a której celem jest przystąpienie osoby trzeciej do
zobowiązań Zamawiającego - w szczególności czynności prawnych, które skutkują
ustanowieniem odpowiedzialności osobistej bądź odpowiedzialności pewnymi
przedmiotami majątkowymi przez osobę trzecią (np. poręczenie, gwarancja itp.)
skutkującymi w przypadku spłaty wierzyciela nabyciem spłaconej wierzytelności przez
osobę trzecią do wysokości dokonanej zapłaty.
9. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli
upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego innej firmie, w tym firmie prowadzącej
pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w
rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością
windykacyjną.
10. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i
związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz
osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona
jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim
skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze
ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną,
zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia
jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia
inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność
usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia
wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego
bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek
Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą
Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w pkt 9, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości
zamówienia wskazanego jako brutto w § 2 pkt. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek
naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umowne.
13. W razie naruszenia obowiązku opisanego w pkt 10, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości
zamówienia wskazanego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia
wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§7
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązywać będą następujące kary umowne
1) Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji
przedmiotu umowy,
c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy
dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn
innych niż wymienione w pkt 1 lit a) do c) Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 3% wartości umowy brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody jeżeli szkoda przekracza wysokość kary
umownej.
3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty
księgowej. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w
dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie
uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.

§8
Odpowiedzialność za realizację umowy
1. Osobami odpowiedzialnymi na nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: Eugeniusz Klapuch, Szymon Jurkiewicz,
b)
ze strony Wykonawcy: Pan(i)…………..............................................................tel:
........................

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

§9
Licencje i prawa autorskie
Wymagania dotyczące licencji zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy
– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdział IV ppkt 10
Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do rozpowszechniania i udzielania
praw licencyjnych do modułów będących przedmiotem Umowy i zobowiązuje się
przenieść na Zamawiającego prawo do korzystania z tych modułów.
Licencje na jakikolwiek z elementów systemu (oprogramowania) nie mogą zawierać
ograniczeń co do przenoszenia w ramach jednostek organizacyjnych Zamawiającego i
jednostek powiązanych z Zamawiającym.
Licencja na jakikolwiek z elementów systemu nie może zawierać ograniczeń co do
korzystania z niego przez inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego.
Licencje powinny umożliwiać Zamawiającemu przekazanie całości lub części systemu
do obsługi przez osoby trzecie.
Udzielenie licencji następuje z chwilą ich odbioru.
Wykonawca gwarantuje, że system będący przedmiotem niniejszej umowy nie jest
obciążony prawami osób trzecich i że w razie udzielenia licencji na ten system,
Zamawiający korzystając z tego systemu nie naruszy w jakikolwiek sposób praw
autorskich osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec zamawiającego
wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i powstałymi w
wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających
Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności
zobowiązuje się wystąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej
możliwości – przystąpić po stronie Zamawiającego, do wszelkich postępowań toczących
się przeciwko Zamawiającemu.
Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwać w dniu wydania oprogramowania
autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i prawa te nie będą obciążone prawami
osób trzecich.
Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć dokumenty licencyjne, instrukcje
w wersji papierowej i elektronicznej w ilości określonej przez Zamawiającego. Instrukcje
będą również udostępnione użytkownikom w systemie informatycznym.
Licencje obejmują wszelkie nowe wersje i aktualizacje oprogramowania, które zostaną
dostarczone Zamawiającemu w ramach usług serwisu i gwarancji. Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na wskazane
powyżej nowe wersje i aktualizacje.
Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru poszczególnych produktów
dostarczonych i wykonanych w ramach realizacji Umowy, Zamawiający nabywa
własność nośników, na których je przekazano.
Przekazanie praw, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
wersje kodów źródłowych jakie muszą być dostarczone Zamawiającemu przez
Wykonawcę niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne
systemu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 666). Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne systemu wygasają z upływem
dwóch lat od chwili, gdy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady. Strony zgodnie

oświadczają, iż wydłużają okres rękojmi za wady fizyczne systemu na okres 3 lat, który
biegnie od daty podpisania protokołu odbioru.
15. W przypadku wystąpienia Zamawiającego o zwiększenia liczby udzielonej licencji
ponad określoną w umowie, Wykonawca udzieli licencji na warunkach nie gorszych
niż udzielone licencje lub zgodnie z standardowym cennikiem Wykonawcy.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może jedynie żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy;
b) gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w
sposób sprzeczny z umową lub z nienależytą starannością;
c) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem realizacji
przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył ją w
terminie, o którym mowa w § 3 w takim przypadku Zamawiający może, po
wyznaczeniu dodatkowego terminu, powierzyć wykonanie zastępcze umowy
innemu podmiotowi gospodarczemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

d) gdy wady w przedmiocie zamówienia nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności
wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie.
3.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony są
zobowiązane do następujących czynności:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca wspólnie z
Zamawiającym sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac wraz z
określeniem procentowego zaawansowania wykonania przedmiotu zamówienia
według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Na tej podstawie zostanie określona
należność Wykonawcy;
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zinwentaryzowane materiały i wystawi
fakturę na kwotę określoną zgodnie z punktem a);
c) na podstawie protokołu inwentaryzacji i faktury Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 12
Zmiany postanowień umowy
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem:
a) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca
wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na
etapie postępowania dotychczasowy podwykonawca,
b) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub,
których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia,
którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części
zamówienia,

c) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiązany
będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami
wymaganymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
3. Zmiana osób, o których mowa w § 9, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie
wymaga zmiany umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron

1.

2.

3.

4.

5.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto tj. ………………………….. zł (słownie:
……………………………. 00/100) w formie pieniężnej.
Strony postanawiają, że 30% (…………….. zł/ słownie: …………………………. 00/100)
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi, zaś 70% (…………….. zł/ słownie:
…………………….. 00/100) wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie
zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 2 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 pkt. 1 zostanie
zwrócone lub zwolnione w następujących terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia
końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 pkt 6,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej
gwarancji (po upływie ostatecznego z terminów rękojmi), na podstawie protokołu z
ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek. W przypadku wystąpienia
usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich
usunięcia.
Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego
na wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym Szpital
i zwrócona zgodnie z ustaleniami w § 15 pkt. 3 wraz z należnymi odsetkami po
potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich
obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo
Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione zabezpieczenie, to będzie on miał
prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego,
na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

§ 14
Podwykonawcy
1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale
podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym
Zamawiającego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla
zakresu usług jak i osoby podwykonawcy.
2. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za
zgodą Zamawiającego.

3. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą
solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane
przez podwykonawcę.
4. Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy
pkt.
1-6 stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego
za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i
zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za własne.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku
braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisu Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawa zamówień publicznych
3. Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz cenowy przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
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