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Załącznik nr 3B do SIWZ 

 

Umowa nr …… /2014 r. 

DOSTAWY CENTRALNIE ZARZĄDZANEGO SYSTEMU FIREWALL 

 

zawarta w dniu ………  2014 r. pomiędzy: 

 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30 - 224 Kraków, 

Al. Modrzewiowa 22, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 

0000038598, NIP 6771703375, REGON 351194736, reprezentowanym przez: 

mgr Teresę Zalewińską - Cieślik – Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a  

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) znak post. ...... . 

 

Przedmiot umowy 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa centralnie zarządzanego systemu firewall 

zwanego dalej „urządzeniem”, zgodnie z załącznikiem nr l do umowy oraz wykonanie 

innych usług związanych z dostawą. 
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, dobrej jakości 

oraz jest wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. 
3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie posiada wszelkie wymagane certyfikaty i 

homologacje niezbędne do jego użytkowania w Polsce. Ponadto Wykonawca 

gwarantuje, że urządzenie jest zgodne z polskimi normami niezawodności i 

bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się okazać odpowiednie dokumenty na 

żądanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy urządzenia zgodnie z 

postanowieniami umowy, wybranej oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego przez Zamawiającego, w tym opisu przedmiotu zamówienia. 

5. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia i wydania Zamawiającemu urządzenia oraz dokumentacji 

działania urządzenia; 

b) wykonania czynności koniecznych do uruchomienia urządzenia, zgodnie z 

dokumentacją działania urządzenia oraz połączenia i skonfigurowania 

urządzenia ze wskazanymi systemami komputerowymi Zamawiającego 

(instalacja); 
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c) przeniesienia na Zamawiającego prawa własności urządzenia i egzemplarzy 

dokumentacji działania urządzenia; 

d) udzielenie zamawiającemu gwarancji prawidłowego działania urządzenia; 

e) udzielenia na rzecz Zamawiającego bezterminowej licencji/sublicencji na 

oprogramowanie urządzenia oraz przekazania Zamawiającemu warunków 

licencji/sublicencji; 

f) przeszkolenia minimum jednego pracownika Zamawiającego z wdrożonych 

rozwiązań. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu umowy do zapewnienia skutecznej 

i należytej ochrony danych znajdujących się na nośnikach informacji Zamawiającego 

przekazanych Wykonawcy w celu prawidłowej realizacji umowy, w szczególności 

przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

7. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać do innych celów niż realizacja przedmiotu 

niniejszej umowy informacji przekazanych mu przez Zamawiającego. Wszelkie 

nośniki takich informacji powinny być zwrócone Zamawiającemu niezwłocznie po 

wykonaniu umowy. 

 

Termin realizacji umowy 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 14 dni od 

podpisania umowy, z wyjątkiem testów, które zostaną przeprowadzone w terminie 

wskazanym w § 5 ust. 3. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji przedmiotu umowy 2 dni 

przed planowanym dniem dostawy. 

 

Wartość umowy  

 

§ 3 

 

1. Wartość umowy brutto – należność za wykonanie umowy - wynosi: .........................  

(słownie:................. zł) w tym podatek VAT według. stawki .......% - tj., w tym 

wartość netto ........................ zł  (słownie: ................... zł). 

2. Należność za wykonanie umowy zawiera w szczególności: wartość urządzenia 

określonego w załączniku 1, jego instalację, dostarczenie licencji/sublicencji orz 

dokumentacji działania urządzenia, przeszkolenie pracownika Zamawiającego, 

podatek VAT, koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz 

rozładunku i wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki w ramach umowy następuje 

z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki 

podatku VAT nie powoduje zwiększenia maksymalnej wartości brutto umowy 

określonej w ust. 1, jak również cen brutto określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Podstawą rozliczenia umowy jest odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy 

oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT. 

5. Należność za wykonanie umowy jest płatna w terminie 30 dni od daty przedłożenia 

faktury VAT, wystawionej na Zamawiającego, 30 - 224 Kraków, Al. Modrzewiowa 

22, przedłożonej w dniu dostawy wraz z potwierdzeniem przyjęcia bezusterkowego 

przedmiotu umowy na stan Zamawiającego. 
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6. Należność za wykonanie umowy zostanie wypłacone przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego: ........ , nr tel. 

.....................  faks nr ................................... . 

9. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy ............ nr  tel. 

......................... faks nr ............................... . 

 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

§ 4 

 

1. Odbiór ilościowy dostawy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez 

Zamawiającego na miejscu dostawy poprzez potwierdzenie protokołem zdawczo-

odbiorczym dostawy przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 

2. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego 

protokołem zdawczo - odbiorczym przez osobę upoważnioną ze strony 

Zamawiającego po przeprowadzeniu testów, o których mowa w § 5 ust. 3, 

zakończonych wynikiem pozytywnym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenie własnym transportem do 

siedziby Zamawiającego oraz wniesienia go do wskazanego pomieszczenia, na koszt i 

ryzyko własne. 

4. Po stwierdzeniu wad jakościowych, użytkowych lub braków ilościowych 

Zamawiający sporządzi protokół szkodowy, który niezwłocznie prześle wraz z 

zawiadomieniem do Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braku lub do wymiany złego 

jakościowo, uszkodzonego urządzenia na wolny od wad, na własny koszt w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. 

6. Od momentu odbioru ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

Zamawiającego. 

 

Instalacja i testy urządzenia 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania instalacji urządzenia w terminie, o którym 

mowa w § 2 ust. 1. W trakcie dokonywania instalacji Wykonawca zobowiązuje się 

zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem i utratą oraz będzie ponosić 

odpowiedzialność za jego uszkodzenie i utratę. W przypadku, gdy instalacja może 

spowodować przerwy w działaniu jakichkolwiek systemów informatycznych 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do informowania o tym Zamawiającego 

i do zminimalizowania uciążliwości wynikających z tego dla Zamawiającego. 

2. Niezwłocznie po zakończeniu instalacji, ale nie później niż w następnym dniu 

roboczym, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości urządzenia do 

odbioru. 

3. W terminie do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia Strony przeprowadzą 

testy urządzenia. 

4. Testy zostaną przeprowadzone przez pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego 

za jego obsługę informatyczną lub przez osoby przez niego wskazane, pod nadzorem. 

Wykonawcy. Celem testów jest sprawdzenie funkcjonowania urządzenia zgodnie z 
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dokumentacją jego działania.  

5. Zakres testów obejmuje: 

a) uruchomienie urządzenia; 
b) sprawdzenie kompletności części urządzenie i komponentów oprogramowania; 
c) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz oprogramowania pod względem 

zgodności z dokumentacją jego działania. 
d) prawidłowość działania urządzeniu w systemie informatycznym 

Zamawiającego. 
6. Zakończenie testów zostanie potwierdzone pisemnie ze wskazaniem ich wyniku. 
7. W terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu testów zakończonych wynikiem 

pozytywnym Zamawiający podpisze protokół, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub zgłosi 
w tym terminie zastrzeżenia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zastrzeżeń lub wymiany złego jakościowo 

urządzenia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich 

otrzymania od Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym na piśmie przez 

Strony. Po usunięciu zastrzeżeń Strony ponownie przeprowadzą procedurę odbioru 

opisaną w niniejszym paragrafie. 

 

Udzielenie licencji/sublicencji 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest należycie uprawniony do udzielenia Zamawiającemu 

licencji/sublicencji do używania dostarczonego oprogramowania oraz dokumentacji 

urządzenia oraz, że są one wolne od obciążeń praw osób trzecich. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji/sublicencji na korzystanie z 

oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem dla potrzeb Zamawiającego. 

3. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń przez osoby 

trzecie związanych z naruszeniem ich praw własności do urządzenia lub 

oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się: 

a) zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności wobec takich osób, w tym 

również wstąpić w miejsce Zamawiającego do postępowania sądowego, oraz 

b) stosownie do wyboru Zamawiającego - dostarczyć zamienniki urządzenia lub 

oprogramowania o nie niższej jakości i funkcjonalności niż określona w 

załączniku nr 1 albo 

c) usunąć stan naruszenia w szczególności przez spowodowanie udzielenia przez 

uprawnionego stosowanej licencji/sublicencji Zamawiającemu. 

4. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z jakiegokolwiek z zobowiązań, o 

których mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od 

zgłoszenia roszczenia przez osoby trzecie. 

 

Gwarancja 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenie na okres wskazany w 

załączniku nr 1 do umowy, od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 2 

oraz na zainstalowane oprogramowanie zgodnie z zasadami określonymi w 

licencji/sublicencji, o której mowa w § 1 ust. 5 lit. e). Gwarancja obejmuje również 

wsparcie techniczne oraz aktualizację oprogramowania, o której mowa w załączniku 

nr 1 do umowy.  



 

5 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancji na własny koszt i ryzyko 

naprawi lub wymieni na nowe w terminach określonych w niniejszym paragrafie 

wadliwe urządzenia i/lub oprogramowanie. Zgłoszenie wady nastąpi telefonicznie lub 

faksem na numer tel.:........................  numer faksu:............... . 

3. Czas reakcji na zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 - następny dzień roboczy. 

Zgłoszenie wady w trybie 13/5 tj. od 8:00 do 21:00 w dni robocze - od poniedziałku 

do piątku - poza świętami. 

4. Okres gwarancji określony w ust. l dla wymienionego lub naprawionego urządzenia 

zostanie przedłużony o czas naprawy/wymiany, licząc od dnia zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 2. 

5. Wykonawca usunie wady w siedzibie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od chwili 

dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia. W przypadku nieusunięcia wady z 

przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego przysługują mu, obok roszczenia o 

kary umowne za opóźnienie, również uprawnienie do usunięcia wady na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku wadliwego działania urządzenia po 3 naprawach gwarancyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do wymiany urządzenia na 

fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niż dostarczone w ramach umowy i jego 

instalacji oraz skonfigurowania na własny koszt. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu naprawy urządzenia do 

zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych znajdujących się na dysku 

twardym, w szczególności przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr zgłoszeń reklamacyjnych oraz 

udostępnić zgromadzone w nim dane Zamawiającego - w formie raportów - ostatniego 

dnia roboczego każdego miesiąca okresu gwarancyjnego. 

9. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia wady wiąże się z ryzykiem utraty danych 

zapisanych na urządzeniu Wykonawca zobowiązany jest poinformować o ryzyku 

Zamawiającego przed przystąpieniem do usuwania wady oraz umożliwić 

Zamawiającemu dokonanie kopii zapasowych danych. 

10. Udzielenie gwarancji określonej w niniejszym paragrafie nie wyłącza ani nie 

ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

 

Podwykonawstwo  

 

§ 8 

 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi. 

2. Wykonawca może powierzyć częściowe wykonanie przedmiotu umowy 

podwykonawcom wskazanym w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w zakresie w niej określonym. W takim przypadku Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania takich podwykonawców jak działania i 

zaniechania własne. 

 

Istotna zmiana okoliczności 

 

§ 9 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
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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 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

Kary umowne. Odstąpienie od umowy 

 

§ 10 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy oraz terminu wykonania testów, o 

którym mowa jest w § 5 ust. 3, - w wysokości 1 % wartości umowy, o której 

jest mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

b) z tytułu niedotrzymania terminu wynikającego z gwarancji, o którym jest 

mowa w § 7 ust. 4 i 5, - w wysokości 0,1 % wartości umowy, o której mowa 

jest w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 20 

% wartości umowy, o której mowa jest w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu niniejszej Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na wymianę na wolny od wad. Po upływie tego terminu 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, z prawem żądania kary umownej, o 

której mowa w ust. 1 lit. c). 

3. W przypadku niezrealizowania dostawy w 7 dniu od terminu, o którym mowa w § 2 

ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z prawem żądania 

kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c). 

4. Kwota naliczonej kary umownej może zostać potrącona z należnym Wykonawcy 

wynagrodzeniem z tytułu wykonania umowy. 

5. Obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę nie wyłącza prawa dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

 

Zmiana istotnych postanowień umowy 

 

§ 11 

 

1. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach i 

zakresie: 

a) terminu dostawy i instalacji urządzenia, szkolenia personelu Zamawiającego, 

terminu naprawy urządzenia, sposobu i terminu zapłaty wynagrodzenia na skutek 

zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, w szczególności z uwagi na przypadki działania siły wyższej, przeszkody 

lub utrudnienia w realizacji umowy spowodowane wskutek decyzji właściwych 

organów administracji albo spowodowane przez osoby trzecie; 

b) terminów i sposobu płatności wynagrodzenia, uzasadnionej zmianą terminów 

wykonania umowy lub opóźnieniem w realizacji umowy. 

2. Dopuszcza się zmianę rodzaju urządzenia, będącego przedmiotem dostawy, w przypadku 

braku możliwości dostawy zamówionego urządzenia z przyczyn niezależnych od Stron, 

których Strony nie mogły przewidzieć, w szczególności wycofania urządzenia przed 

terminem dostawy z produkcji lub sieci dystrybucji w Polsce. Wówczas Wykonawca 

może zaproponować inne urządzenie spełniające, co najmniej wszystkie warunki 
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zamówienia wynikające z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Propozycję zmiany Wykonawca 

kieruje do Zamawiającego w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia 

warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający 

może żądać przedłożenia stosownej dokumentacji. 

3. Wszelkie zmiany umowy muszą być korzystne dla Zamawiającego i zgodne z interesem 

publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości umowy określonej w § 3 ust. 

1. 

4. Zmiana treści umowy wymaga zgody obydwu Stron umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej. 

5. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy 

zmiany danych teleadresowych Stron, i osób upoważnionych zgodnie z § 3 ust. 8 i 9. Do 

skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do 

chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na 

dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną. 

 

Zagadnienia końcowe 

 

§ 12 

 

1. Spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

3. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani 

wnoszone do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego 

wyrażonej pod rygorem nieważności, w szczególności Wykonawca nie może dokonać 

cesji wierzytelności wynikających z umowy pod jakimkolwiek tytułem, w tym również 

przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę 

trzecią. 

4. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz 

wszelkie informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek 

poufności nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami 

umownymi powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub 

podmiotom trzecim. 

 

Egzemplarze umowy 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, 

jednym dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


