UMOWA nr ____________
o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. 2017 r. poz. 1579)
zawarta w dniu ______________ roku w Otwocku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w Otwocku,
adres: 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000047820,
NIP 532-16-62-948,
REGON 000290156,
reprezentowanym przez dr n. med. Mieczysława Błaszczyka – Dyrektora, uprawnionego do samodzielnej
reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik do umowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
_____________________________________
z
siedzibą
w
_______________,
adres:
_____________________________________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy _____________________________ ___ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
__________________________________,
NIP: ______________________,
REGON: ___________________,
kapitał zakładowy: _______________________ ,
reprezentowaną przez ____________________________________ uprawnioną/uprawnionego/uprawnionych
do jednoosobowej/łącznej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik do umowy / na
podstawie pełnomocnictwa nr _____ z dnia _____, które stanowi załącznik do umowy, udzielonego przez
osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik do umowy,
zwaną dalej: „Wykonawcą”
lub
_______________________________,
prowadzącym/ą
działalność
gospodarczą
pod
firmą
___________________________________
w
_________________
przy
ul.
_______________________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostawy, instalacji i
wdrożenia oprogramowania do zarządzania aparaturą medyczną oraz infrastrukturą techniczną u
Zamawiającego.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostawy oprogramowania,
2) instalacji oprogramowania na serwerach udostępnionych przez Zamawiającego
3) konfiguracji serwerów i instalacji dostarczonej bazy danych,
4) uruchomienia i wdrożenia systemu,
5) integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem Infomedica Środki Trwałe firmy ASSECO,

6) przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego (administrator, użytkownik, koordynator,
operator, serwisant) w zakresie obsługi poszczególnych funkcjonalności systemu w wymiarze
minimum 40 godzin,
7) przedłożenia dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru, w tym::
a) dokumentów potwierdzających sprawdzenie poprawnego funkcjonowania oprogramowania u
Zamawiającego,
b) dokumentów potwierdzających przeprowadzenie określonych w umowie szkoleń,
c) pozostałych wymaganych w niniejszej umowie,
8) wykonywania wsparcia technicznego, aktualizacji i opieki serwisowej nad oprogramowaniem przez
okres 60 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w §3.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na warunkach określonych w opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A i 1B do umowy, złożonej ofercie oraz niniejszej
umowie.
§2
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej, otwartej,
nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w §1 ust. 1, na
następujących polach eksploatacji:
1) korzystanie z oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności przez nieokreśloną liczbę
użytkowników,
2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów,
3) odtwarzanie,
4) utrwalanie,
5) przechowywanie,
6) wyświetlanie,
7) stosowanie,
8) instalowanie i dezinstalacja oprogramowania,
9) sporządzanie kopii zapasowej nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym
oprogramowaniem,
10) przystosowywanie,
11) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania przez Zamawiającego, w
szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej
eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania.
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie koniecznym do realizacji
niniejszej umowy oraz że korzystanie z utworu w zakresie określonym umową nie narusza praw
autorskich twórców utworu.
3. Strony oświadczają, że licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest odpłatna, objęta
wynagrodzeniem określonym w §4 umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, z wyłączeniem §1 ust. 2 pkt 8, w
terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli stron.
3. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności
wchodzących w zakres przedmiotu umowy, z wyłączeniem §1 ust. 2 pkt 8.
4. W trakcie odbioru sprawdzane będą w szczególności:
a) sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa,
b) sprawdzenie odzyskiwania kopii bezpieczeństwa,
c) poprawność integracji z Infomedica (poprawność importu danych),
d) przeprowadzenie procedury od zgłoszenia do zakończenia naprawy
dowolnych dwóch urządzeń,
e) przeprowadzenie procedury wycofania urządzenia,
f) wydruk trzech wybranych raportów,
g) dowolne inne wymagane funkcjonalności.
5. Protokół odbioru podpisany przez strony stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT.
§4
1. Strony ustalają następującą cenę za wykonanie przedmiotu umowy: ...................... zł netto (słownie:
.....................................................) powiększoną o należny podatek VAT (........%) tj.
.............................. zł brutto (słownie: ...........................................................................).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w
terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania
określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
4. W przypadku niespełnienia przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek wymagań, o
których mowa w ust. 3, termin płatności ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia doręczenia przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionego dokumentu.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji prawidłowego działania oprogramowania będącego
przedmiotem umowy, na okres 60 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru,
obejmującego poprawne funkcjonowanie oprogramowania na platformie sprzętowej Zamawiającego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności, o których mowa w §1
ust. 2 pkt 8 umowy oraz czynności wymienionych w tabeli wymagań technicznych w opisie przedmiotu
zamówienia
3. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru:
1) instrukcji obsługi w języku polskim w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku,
2) karty gwarancyjnej,
3) szczegółowego opisu warunków gwarancji,
4) wykazu punktów serwisowych,
5) pisemnej informacji o skutecznym sposobie powiadamiania o usterkach,
6) opisu warunków i przyczyn ewentualnej utraty gwarancji
- spełniające warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawami
gwarancyjnymi, tj. koszty dojazdów, noclegów, robocizny.
1.

§6
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
1) w wysokości do 0,5% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1, z tym, że kara nie
może przekroczyć 10% wartości netto wynagrodzenia,
2) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości do
0,3% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, z tym, że
kara nie może przekroczyć jednorazowo 10% wartości netto wynagrodzenia,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości do 10% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie należności.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być naliczane łącznie.
4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W przypadku wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania przewyższającego kary umowne.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek wykonywania
przedmiotu umowy i jest zobowiązany do ich naprawienia w pełnej wysokości.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku nienależytego wykonywania przez
Wykonawcę postanowień umownych. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do
zaniechania naruszania postanowień umowy i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie
krótszy niż 5 dni. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej (list polecony lub fax).
Wszelkie powiadomienia ze strony Zamawiającego przesyłane będą faxem lub listem poleconym na
adres siedziby Wykonawcy podany w komparycji umowy. Za skuteczne doręczenie listu Wykonawcy
strony uznają posiadanie dowodu nadania faxu lub listu poleconego przez Zamawiającego w przypadku
jego niezwrócenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swojej
siedziby W razie zaniechania tego obowiązku wysłane korespondencji pod podany adres doręczeń
będzie uznane za skutecznie doręczone z dniem pierwszego awiza pocztowego albo z dniem jego zwrotu
przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany” lub z podobną adnotacją.
4. Strony oświadczają, że aktualne na dzień zawarcia umowy numery fax to:
1) Zamawiającego – 22 779 35 71,
2) Wykonawcy – ................................... .
1.
2.

§9
Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakty robocze i ustalenia w związku z realizacją
umowy:
1. ze strony Zamawiającego – Waldemar Cacko – Kierownik Działu Techniki Medycznej - nr tel.:
........................................, adres e-mail : .........................................
2. ze strony Wykonawcy - .................................................................................................... nr tel.:
........................................, adres e-mail : .........................................
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie w trybie
określonym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w
szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1. opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

