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UMOWA nr ____________________ 

zawarta w dniu ………………………… w Sulejówku pomiędzy: 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum, adres: 05 - 070 Sulejówek,
ul. 11 listopada 87, NIP 952-13-56-916, REGON 011307247, zwany dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
 Janusz Leśnik - Właściciel, 
a 
2. …………………………………………………………………z siedzibą w …………… 
pod adresem……………………………., zarejestrowaną/ym w Sądzie Rejonowym……………….., Sąd 
Gospodarczy, …………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS…………………, 
REGON……………….., NIP ……………………… , zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną 
przez: 
1) ....................................................................

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania 
ofertowego opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 
__________  na wyposażenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
z siedzibą w Sulejówku ul. 11 Listopada 8, umożliwiającego wdrożenie e-usług w przychodni 
o następującej treści:

§1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Realizowane zadanie jest częścią projektu  „Usprawnienie pracy Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku poprzez stworzenie e-usług” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II ‘Wzrost e-
potencjału Mazowsza’, Działanie 2.1 „E-usługi”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie
z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie ze swoją ofertą, stanowiącą
załącznik nr 2 do Umowy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

4. Szczegółowo przedmiot Umowy został opisany w  Załączniku nr 1 do Umowy.
5. Wszystkie produkty przedmiotu Umowy Wykonawca oznaczy wymaganym nadrukiem lub

nalepką samoprzylepną informującą o współfinansowaniu projektu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II ‘Wzrost e-potencjału
Mazowsza’, Działanie 2.1 „E-usługi”, której treść określi przy odbiorze Zamawiający.

§2. 
WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy polegać będzie na instalacji i uruchomieniu w taki sposób,
że Zamawiający otrzyma przedmiot Umowy gotowy do korzystania bez konieczności 
jakiejkolwiek ingerencji – konfiguracji. Przedmiot umowy musi być: 
a) zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ofercie stanowiącej Załącznik nr

1 do niniejszej Umowy, 
b) sprawny technicznie i funkcjonalnie,
c) poprawnie zainstalowany.

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
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Wykonanie każdego z etapów prac zgodnych z harmonogramem prac, określonym  
w załączniku nr 2 do Umowy, potwierdzone zostanie każdorazowo protokołem odbioru 
prac, sporządzonym bez zastrzeżeń przez obie Strony, podpisanym przez Strony w dniu 
odbioru wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień nie późniejszy jak 3 dni od 
otrzymania zgłoszenia do odbioru od Wykonawcy, a w razie nie wyznaczenia dnia odbioru 
przez Zamawiającego przed upływem powyższego terminu lub nieuzasadnionego nie 
przystąpienia przez niego do odbioru, sporządzonym i podpisanym jednostronnie przez 
Wykonawcę. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub braków w wykonaniu przedmiotu 
Umowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą w protokole odbioru termin ich usunięcia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu licencje niewyłączne 
zainstalowanego oprogramowania umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z niego 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie oraz dokumentację użytkową tego 
oprogramowania w języku polskim. 

 

§3. 
CZAS WYKONANIA ZADANIA 

1. Całkowite wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 15 grudnia 2019 r. 
2. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu Umowy, w tym jego etapy i terminy ich 

wykonania, określono w załączniku nr 2 do Umowy. 
§4. 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do delegowania osób uprawnionych do odbioru od 

Wykonawcy przedmiotów Umowy i udzielenia im stosownych upoważnień na piśmie, o ile 
będą to osoby inne niż wskazane w § 9 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji, 
danych i dokumentów, pozwalających prawidłowo i terminowo wykonać przedmiot 
Umowy, niezwłocznie po podpisaniu Umowy, a także na każde żądanie Wykonawcy. 

 
§5. 

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

zasobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie działania podwykonawcy 

(o ile zamierza skorzystać z usług podwykonawcy/podwykonawców), jak za działanie lub 
zaniechanie własne. 

3. W stosunku do podwykonawców, którymi posłużył się Wykonawca realizując Umowę, 
Zamawiający nie jest stroną zobowiązaną do wypłaty wynagrodzenia za realizację przez nich 
przedmiotu Umowy. Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom odpowiada Wykonawca. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 
§6. 

WYNAGRODZENIE 
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 1, wynosi łącznie  
Netto: _____________ (słownie:___________ złotych), 
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brutto: _________ zł (słownie: ___________złotych), w tym należny podatek VAT w 
obowiązującej stawce. 

2. Podana w ust. 1 cena brutto jest stała i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu Umowy, w tym m.in.: związane z dostawą, instalacją, odbiorem, aktualizacją, 
wsparciem zdalnym, wykonaniem niezbędnych prac konfiguracyjnych, ubezpieczenia 
oprogramowania do czasu odbioru. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktur VAT, 
wystawianych po zakończeniu poszczególnych etapów prac, zgodnych z harmonogramem 
prac określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. Podstawą do wystawienia danej faktury 
będzie obustronnie podpisany protokół odbioru zgodnie z § 2 ust.1.   

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze. 

5. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz i konto Wykonawcy. 

 
§7. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w następujących 

okolicznościach:  
a) likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
b) nakazanego przez organ publiczny zajęcia całego majątku Wykonawcy,  
c) w razie istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, przy czym w tym 

wypadku wypowiedzenie wymaga uprzedniego wezwania na piśmie Wykonawcy do 
usunięcia uchybień w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych i bezskutecznego 
upływu tego terminu.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, bądź Wykonawcę, z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 
Umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień 
odstąpienia od Umowy i określi procentowy poziom ich zaawansowania. Za 
zinwentaryzowane jak wyżej prace, należne będzie Wykonawcy wynagrodzenie 
proporcjonalne do wartości przedmiotu Umowy, płatne jak w § 6 ust. 4. 

 
§8. 

KARY UMOWNE 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wartości 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 za każdy dzień, licząc od 
dnia upływu terminu określonego w §3 ust. 1, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów w wysokości 200 złotych 
za każdy dzień, licząc od dnia następnego po dniu, w którym bezskutecznie upłynął 
terminu na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 
ust. 1, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 
ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 6 ust. 1, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1. 

3. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia. 
4. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego 

przedmiotu Umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że 
odstąpiono od Umowy. 

 
§9. 

DANE KONTAKTOWE 
1. W sprawach związanych z realizacją Umowy Strony podają następujące dane kontaktowe:  

 
a) Zamawiającego: 

ZAMAWIAJĄCY: NZOZ "CENTRUM" JANUSZ LEŚNIK 
Adres: 05-070 Sulejówek, ul. 11 Listopada, nr 87  
Do wiadomości: Janusz Leśnik – Właściciel 
e-mail: sekretariat@nzozcentrum.pl  
Do wiadomości: centrum@nzozcentrum.pl 
Kontakt z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją Umowy, następować będzie 
poprzez sekretariat przychodni, tel. 22 783-39-32 w. 30, e-
mail: sekretariat@nzozcentrum.pl, natomiast protokoły odbioru, po stronie 
Zleceniodawcy podpisuje dyrektor placówki, lub osoba wskazana przez dyrektora.  
 
b) Wykonawcy: 
WYKONAWCA: ……………………………… 
Adres: ……………………………….. 
e-mail: ………………………………. 
zaś do bieżących kontaktów z Zamawiającym i do podpisania protokołów odbioru, o 
których mowa w Umowie, Wykonawca wyznacza Pana/Panią ….………….. tel. 
……………………..,  fax …………… e-mail: ……………………… 
 

2.  Zmiana wymienionych powyżej osób nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
powiadomienia Strony przeciwnej, a jest skuteczna z chwilą odebrania tego 
powiadomienia przez adresata. 

 
§10. 

POWIADOMIENIA 
1. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadomienia na piśmie o każdej zmianie adresu do 

korespondencji określonego w Umowie. 
2. Jeżeli dana strona nie powiadomi drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję 

kierowaną pod adresem danej strony określonym w Umowie lub ostatnio przez nią 

mailto:sekretariat@nzozcentrum.pl
mailto:centrum@nzozcentrum.pl
mailto:sekretariat@nzozcentrum.pl
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wskazanym, a nie odebraną, strony uznają za korespondencję doręczoną prawidłowo ze 
wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami i skutkami prawnymi. 

 
§11. 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 
Strony zobowiązane są do zachowania w poufności i niewykorzystywania w inny sposób niż w 
celu wykonania Umowy wszelkich informacji oraz dokumentacji uzyskanych w związku 
z niniejszą Umową. Wyłączeniu podlegają informacje dostępne publicznie, ujawnione za 
pisemną zgodą drugiej strony oraz informacje, których ujawnienie wymagane jest przepisami 
prawa. 

 
§12. 

OKRES GWARANCJI 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ___ miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot 

umowy , licząc od dnia odbioru przedmiotu Umowy.  
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających 

z gwarancji. 
3. Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie do 

Wykonawcy istnienia błędu w okresie obowiązywania gwarancji. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących konieczności 

dokonywania napraw gwarancyjnych, wykonywania obowiązków gwarancyjnych oraz 
pogwarancyjnych: na adres e-mail: ……….. lub nr faksu: ……….nr telefonu: ……………… lub 
na adres korespondencyjny Wykonawcy. Zmiana adresów i numerów, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, nie stanowi zmiany Umowy a wymaga jedynie powiadomienia 
Zamawiającego i jest skuteczna od dnia odebrania tego powiadomienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania ze wszystkich w/w 
metod dokonywania zgłoszeń przez cały okres gwarancji. 

6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o usunięciu błędu poprzez faks lub e-mail 
wysłane na numer/adres, z którego dokonano zgłoszenia. Informacja będzie zawierać: 
a) szczegółowy opis błędu, 
b) datę i godzinę jego usunięcia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji 
i aktualizacji oprogramowania w sposób zapobiegający utracie danych. W przypadku, gdy 
wykonanie usług wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem utraty danych, Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do ich 
wykonywania i umożliwić wykonanie kopii zapasowej danych.  

 
§13. 

ZMIANY W TREŚCI UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, w tym – o ile nie zastrzeżono inaczej – zmian wynagrodzenia Wykonawcy, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

b) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
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zawarcia Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia, o ile okoliczności te skutkują brakiem możliwości wykonania 
zamówienia w terminie pierwotnie ustalonym. Okolicznościami takimi będą w 
szczególności: awarie, katastrofy, akty wandalizmu, konieczność wykonania 
dodatkowej dokumentacji technicznej, konieczność wprowadzenia dodatkowych 
funkcjonalności niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania projektu, 
okoliczności związane z koniecznością wykonania prac dodatkowych, 

c) producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność oprogramowania 
zaoferowanego przez Wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia go innym, pod 
warunkiem, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji; 
zmiana ta nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

d) została wyprodukowana nowsza wersja oprogramowania i z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów - 
Zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w 
ofercie Wykonawcy; zmiana ta nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu 
stron pod rygorem nieważności i dokonywane są w formie aneksu do Umowy. 

 
§14. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy należy do sądu 
właściwego wg. miejsca siedziby Zamawiającego. 

 
§15. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Wykonawcy i dla Zamawiającego. 
 
 Wykonawca Zamawiający 
      ……………………………………………………                                  ……………………………………………………. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 – oferta Wykonawcy 
 
 
 


