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Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa (wzór)- zadanie nr 1

Zawarta w dniu ……………… 2014 roku w Sanoku pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sa noku, 

ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok

NIP: 687-164-04-38 Regon: 370444345

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Adama Siembaba  

zwanym dalej „ZAMAWIAJ ĄCYM”

a 

…………………………………………………………………………

NIP: ….………………… Regon: ……………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWC Ą”

o następującej treści: 

§1
[DEFINICJE]

Na potrzeby Umowy Strony ustalają następujące definicje pojęć:

1. Umowa  – ilekroć  w  tekście  niniejszego  dokumentu  zostanie  przywołany  wyraz
“umowa”  bez  wyraźnego  wskazania  jej  numeru  lub  daty  zawarcia,  należy  go
interpretować jako odwołanie bezwzględne do tegoż dokumentu.

2. Strony – oznacza  ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ. 
3. Przetarg – ogłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO w dniu ………….. oznaczone numerem

…………. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło
do zawarcia niniejszej Umowy z WYKONAWCĄ.

4. Siła Wyższa – wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne
od  woli  i  intencji  którejkolwiek  ze  Stron  Umowy,  w  szczególności  takie  jak:  wojna,
zamieszki,  rewolucja,  strajk, trzęsienia ziemi,  warunki  atmosferyczne,  pożary lub inne
klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe.

5. Infrastruktura  – dostarczane w ramach Umowy: sieć komputerowa, sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym.

6. Serwis  – Dział  WYKONAWCY dedykowany do świadczenia usług serwisowych. Dane
kontaktowe: …………………………………………..

7. ZSI – Zintegrowany System Informatyczny Szpitala
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8. PSIM – Podkarpacki System Informacji Medycznej
9. Autor – producent oprogramowania, posiadający prawa autorskie do oprogramowania 

§2
[PREAMBUŁA]

Umowa określa  warunki,  na jakich realizowana będzie  część  projektu pn.  „Kompleksowa
informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element PSIM” komplementarnego
z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej” PSIM u ZAMAWIAJĄCEGO.

§3
[PRZEDMIOT UMOWY]

Przedmiot umowy stanowią wyspecyfikowane poniżej dostawy i usługi: 

Zadanie nr 1 Uzupełnienie infrastruktury sieciowej.
Obejmuje:
Uzupełnienie  i  uruchomienie  infrastruktury  technicznej  i  komponentów
aplikacyjnych  niezbędnych  do  uruchomienia  bezpiecznych  kanałów
komunikacji  (w  tym  w  technologii  VPN)  dedykowanego  do  połączenia  w
ramach PSIM – w szczególności:
- urządzania niezbędne do uruchomienie bezpiecznych kanałów komunikacji
światłowodowej oraz VPN wraz ze specjalizowanym oprogramowaniem
- usługi związane z instalacją i konfiguracją urządzeń technicznych
- usługi związane z przeprowadzeniem testu połączeń
Szczegółowy opis zadania zawiera zał ącznik nr 2 do SIWZ

§4
[METODOLOGIA REALIZACJI USŁUG] 

1. Nie później, niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy ZAMAWIAJĄCY
przekaże WYKONAWCY obiekty oraz dane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

2. W terminie 7 dni od realizacji prac o których mowa w ust., powyżej ZAMAWIAJĄCY może
zorganizować spotkanie przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy. 

3. W celu właściwego dokumentowania Projektu wdrożeniowego Strony postanawiają  że,
jeżeli z przyczyn organizacyjnych zaproponowane terminy są przez ZAMAWIAJĄCEGO
nie do przyjęcia, proponuje on terminy alternatywne, które następnie wymagają akcepta-
cji WYKONAWCY.

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do pisemnego potwierdzania na życzenie Strony drugiej
przekazania wszelkich: danych, informacji, Infrastruktury, protokołów oraz innych doku-
mentów dotyczących Umowy.

5. WYKONAWCA  zobowiązuje  się  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  swej
działalności,  świadczyć  usługi  ze  szczególną  starannością  wymaganą  dla  usług  tego
rodzaju, uwzględniającą specyfikę działalności ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO
regulaminów oraz innych aktów prawnych wiążących się z zakresem świadczonych przez
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siebie usług  oraz zobowiązuje  się  przeszkolić  w tym zakresie  zatrudnionych u siebie
pracowników i podwykonawców.

§5
[TERMIN REALIZACJI]

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie do ..........2015r.
w szczególności : 
a) Uruchomienie łączy powinno nastąpić w terminie do: .......2015r.
b) Rozpoczęcie świadczenia usługi powinno nastąpić w terminie do: ..........2015r.
c) Aby dotrzymać powyższych terminów Wykonawca powinien:

- zamontować urządzenia końcowe wraz z niezbędnymi przyłączami w lokalizacjach
Zamawiającego wyszczególnionych w tabeli w pkt. 1.2. stanowiącej  załącznik nr 2
do SIWZ. Urządzenia należy zamontować we wskazanych pomieszczeniach zgodnie
z  obowiązującymi  standardami  i  przepisami  (prawo  budowlane,  lokalne,  przepisy
branżowe  itp.)  w  sposób  nie  zaburzający  estetyki  i  parametrów eksploatacyjnych
budynków. Przed instalacją łącza Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić projekt
techniczny z Zamawiającym. Przyłączenia zamontowanych urządzeń końcowych na
całej długości muszą być zabezpieczone przed łatwą, nieuprawnioną ingerencję osób
trzecich  (np.  zabezpieczenie  głowic  telekomunikacyjnych  np.  skrzynką  na  klucz,
montaż koryt itp.) Powyższa uwaga nie dotyczy miejsca zamontowania urządzenia
końcowego, wskazanego przez Zamawiającego,
- wykonać i uruchomić łącza dostępowe do lokalizacji Zamawiającego wykazanych w
tabeli w pkt. 1.2 załącznik nr 2 do SIWZ ,
- zestawić sieć transmisyjną w swojej sieci szkieletowej,

§6
[MIEJSCE REALIZACJI]

1. Miejscem realizacji Umowy są lokalizacje wymienione w tabeli w pkt. 1.2 załącznik nr 2
do SIWZ.

2. ZAMAWIAJĄCY  umożliwi  WYKONAWCY  dostęp  do  pomieszczeń  oraz  mediów
niezbędnych do realizacji Umowy.

3. WYKONAWCA nie może zlecić realizację Umowy lub jej poszczególnych zadań osobom
trzecim bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym za działania  lub zaniechania  osób
trzecich  WYKONAWCA  odpowiada  jak  za  własne  działania  lub  zaniechania.  W
szczególności  podmiotem wykonującym pewne  zadania  z  zakresu Umowy  może  być
Autor.

§7

 [WARUNKI GWARANCJI]

Na przedmiot zamówienia WYKONAWCA udziela 48 miesięcznej gwarancji na prawidłowość
działania łączy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru prac.
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§8
[WARTOŚĆ UMOWY]

1. Za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  ZAMAWIAJĄCY  zapłaci  WYKONAWCY
wynagrodzenie w wysokości:

a) netto: …………………………….(słownie: …………………………………………….),

b) VAT: (…. %) …………………….(słownie: …………………………………….……….),

c) brutto: ……………………….…..(słownie: …………………………………………….),

§9
[WARUNKI PŁATNOŚCI]

1. Płatności  z  tytułu  realizacji  Umowy  będą  uiszczane  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  na
podstawie faktur VAT.

2.  Należności wynikające z Faktur zostaną uiszczane przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie
do 30 dni od daty wystawienia faktury. 

3. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany prze z ZAMAWIAJACEGO i WYKO-
NAWCĘ protokół odbioru zadania.

4. Zobowiązania  finansowe  wynikające  z  Umowy  będą  realizowane  przez
ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu bankowego na konto WYKONAWCY wskazane
na fakturze.

5. WYKONAWCA nie może bez wyrażonej na piśmie zgody ZAMAWIAJĄCEGIO przenieść
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

§10
[OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY]

1. Strony  przewidują  jako  osoby  odpowiedzialne  za  realizację  Umowy  
i upoważnione przez każdą ze Stron odpowiednio do bezpośrednich, bieżących kontaktów
w ramach i w celu wykonywania przedmiotu Umowy. 

a) Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – …………………………….

b) Ze strony WYKONAWCY – …………………………….

2. WYKONAWCA zapewni osobę stale nadzorującą prawidłowość funkcjonowania łączy przez
okres obowiązywania gwarancji.

3. W przypadku ewentualnego powierzenia wykonania usług z zakresu Umowy innym osobom
spoza grona wynikającego z niniejszego paragrafu lub podwykonawcom, za podejmowane
przez nich czynności WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub
zaniechania. 
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§11
[ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY]

1. Odbiorowi podlegają usługi składające się na przedmiot Umowy.

2. O  gotowości  do  odbioru  WYKONAWCA  powiadomi  ZAMAWIAJĄCEGO  z
wyprzedzeniem 3 dni roboczych dla poszczególnych lokalizacji określonych w załączniku
nr  2  do  SIWZ .  Dla  każdego  łącza  WYKONAWCA w  obecności  ZAMWIAJĄCEGO
wykona testy połączeń celem określenia parametrów wyszczególnionych w załączniku nr
2 do SIWZ. ZAMAWIAJĄCY w terminie do 7 dni od powiadomienia jest zobligowany do
podpisania  protokołu  odbioru,  ewentualnie  wyspecyfikuje  w  tym  terminie  swoje
zastrzeżenia co do niezgodności przedmiotu odbioru z przedmiotem Umowy.

3. W przypadku rozbieżności  stanowisk  co do wykonania  prac realizowanych w ramach
danego  etapu  każdej  ze  Stron  przysługuje  prawo  do  wezwania  drugiej  ze  Stron  do
przeprowadzenia  Testów  Weryfikacyjnych.  Katalog  funkcji  poddawanych  testom
wyznacza każdorazowo Strona pozwana.

§12
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

1. WYKONAWCA oświadcza, że realizacja prac wynikających z Umowy nie będzie miała
negatywnego  wpływu  na  działanie  Aplikacji  obecnie  eksploatowanych  przez
ZAMAWIAJĄCEGO pozyskanych  za  sprawą  odrębnych umów,  a  jeżeli  taka  sytuacja
będzie miała miejsce czuje się  zobligowany do przywrócenia stanu, w którym działały
one bez zarzutów. 

2. WYKONAWCA  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieterminową  realizację  Umowy  w
przypadku braku możliwości wykonywania jej przedmiotu z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi  ZAMAWIAJĄCY lub strona trzecia. 

§13
[ZACHOWANIE POUFNOŚĆ]

WYKONAWCA  ma  obowiązek  zastosować  się  do  wskazań  ZAMAWIAJĄCEGO
mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa
łączy przez które będą przesyłane dane osobowe.

§ 14

[WARUNKI ZMIANY UMOWY ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY]

I) 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem treści ust. 2 poniżej. 
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2.  Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  Wykonawcy,  jest
możliwa poprzez: 
1)  zmianę  terminu realizacji  dostawy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu
tego terminu w przypadku: 
a)  wystąpienia  okoliczności  spowodowanych  siłą  wyższą,  w tym wystąpieniem zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki  zewnętrzne,  którego nie można było przewidzieć  z
pewnością,  w  szczególności  zagrażającego  bezpośrednio  życiu  lub  zdrowiu  ludzi  lub
grożącego  powstaniem  szkody  w  znacznych  rozmiarach  albo  działań  osób  trzecich
uniemożliwiających  wykonanie  prac,  które  to  działania  nie  są  konsekwencją  winy
którejkolwiek ze stron, 

b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

c) zmianę terminu realizacji uruchomienia i instalacji tomografu z uwagi na oczekiwanie na
wydanie decyzji administracyjnej lub innego dokumentu o podobnym charakterze . 

2) zmianę sposobu wykonania dostawy lub obniżenie ceny umownej w przypadku: 

a)  gdy  ulegnie  zmianie  stan  prawny,  w  zakresie  dotyczącym  realizowanej  umowy,  który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

b) zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej wyrobu  z zastrzeżeniem, że będzie on
spełniał wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy. 

3)  zmianę  ceny w przypadku ustawowej  zmiany stawki  podatku VAT,  w ten sposób,  że
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT. 

4)  zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę  ustalonego  na  pods.  Art.  2  ust.3-5  ustawy  z  dnia  10.10.2002r.  O  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszty Wykonania zamówienia przez
Wykonawcę)w ten sposób, że wynagrodzenie wzrasta o wartość  różnicy pomiędzy nową
wprowadzoną  wysokością  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  a  dotychczasową-
poprzednią  wysokością  minimalnego wynagrodzenia za pracę  ustalonego na pods. Art.  2
ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

5)  zmianę  ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne  (jeżeli  zmiana  ta  ma  wpływ  na  koszty  Wykonania  zamówienia  przez
Wykonawcę)w ten sposób, że gdy stawka nowego ubezpieczenia wzrasta to  wynagrodzenie
wzrasta  o  wartość  różnicy  pomiędzy  nową    wprowadzoną  wysokością  stawki  a
dotychczasową- poprzednią wysokością stawki 

3.  Zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej,  pod
rygorem nieważności. 

4.  Nie  stanowią  zmiany  niniejszej  umowy  w  rozumieniu  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo
zamówień publicznych zmiany: 

1)  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno  -  organizacyjną  niniejszej  umowy,  w
szczególności zmiana numeru rachunku bankowego; 

2) danych teleadresowych; 

3) osób upoważnionych wskazanych w niniejszej umowie; 

4) danych rejestrowych; 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy 

II)

6



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

1. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  bez  wypowiedzenia  w
następujących sytuacjach:

a) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy - art. 145 ust. 1 Ustawy.

b) w przypadku, w którym WYKONAWCA realizuje prace objęte Umową  w sposób
rażąco nierzetelny lub w inny sposób rażąco naruszy postanowienia Umowy. Strony
uznają, że taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy łączna wartość kar umownych
wskazanych w §16 przekroczy 30% wartości Umowy.

c) w  przypadku  wydania  prawomocnego  postanowienia  o  ogłoszeniu  upadłości,
tudzież wszczęciu postępowania naprawczego lub likwidacyjnego WYKONAWCY,

d) w innych przypadkach określonych w niniejszej umowie lub przepisach prawa.

2. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  WYKONAWCĘ  bez  wypowiedzenia  w
następujących sytuacjach:
a) w  przypadku  naruszenia  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  obwarowań  licencyjnych

określonych w Umowie oraz certyfikacie licencyjnym.
b) w innych przypadkach określonych w Umowie lub przepisach prawa.

3. Jeżeli  Umowa została rozwiązana z powodów wskazanych w ust.  1  pkt.  a i  b dobra
materialne,  których  dostawa  stanowiła  przedmiot  faktury  podlegają  zwrotowi  do
WYKONAWCY, natomiast licencje unieważnieniu (terminowaniu).

4. Oświadczenie  o  rozwiązaniu  Umowy  winno  zostać  złożone  w  formie  pisemnej,  pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać będzie szczegółowe uzasadnienie.

§ 15
[KARY UMOWNE]

1.   Strony Umowy zastrzegają następujące kary umowne:

a) Niewywiązanie się Wykonawcy z instalacji i uruchomienia sieci będącej Przedmiotem
Zamówienia  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  do  dnia  ........2015r.  będzie  skutkowało
naliczeniem kar:

- opóźnienie od 1 do 7 dni – kara umowna w wysokości 20% 1/48 wartości umowy,
- opóźnienie powyżej 7 dni i każde kolejne 7 dni – kara umowna w wysokości 50%
1/48 wartości umowy,

b) Niewywiązanie się Wykonawcy z instalacji i uruchomienia i przełączenia sieci będącej
Przedmiotem  Zamówienia  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  do  dnia  28.02.2015r.  będzie
skutkować  prawem Zamawiającego do rozwiązania  zawartej  z  Wykonawcą  umowy o
udzielenie zamówienia i żądania dodatkowej kary umownej do wysokości 5% wartości
umowy.
c)  Niewywiązanie  się  Wykonawcy z  zachowania  parametrów czasowych  świadczonej
usługi dla każdej z podłączonych lokalizacji według warunków określonych w załączniku
nr 2 do SIWZ tabela 1.4 skutkować będzie nałożeniem kar umownych określonych w w/w
tabeli.

§ 16
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

7



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie Strony.

2. We wszystkich  kwestiach,  o  których  Umowa  nie  traktuje  wprost  zastosowanie  mają
najpierw zapisy SIWZ następnie oferty Wykonawcy. 

3. W  sprawach  nie  uregulowanych  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  z  Umowy  będą  rozstrzygane  przez  sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

6. Wymienione poniżej Załączniki stanowią integralną część Umowy i są podpisane przez
przedstawicieli Stron:

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:
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