
 

 

UMOWA 

(wzór) 

 

 

zawarta w dniu ................................. pomiędzy  

Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. 

Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział 

XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 

KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 

Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 

....................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759). 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa posiadanego przez Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala – 

InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. o funkcjonalność szczegółowo opisaną w 

załączniku nr 1 do umowy, zwanej dalej „oprogramowaniem aplikacyjnym”  

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany produkt jest wolny od jakichkolwiek wad 

fizycznych i prawnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym przez autora oprogramowania 

dystrybutorem oprogramowania, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 jest dobrej 

jakości tj. m.in. jest najnowszą dostępną na dzień podpisania umowy wersją 

oferowaną przez autora. 

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane oprogramowanie spełnia wymagania określone 

w przepisach prawa dla programów przetwarzających dane osobowe, w stopniu jaki 

rodzaj tych danych jest przetwarzanych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz aktów 

wykonawczych do ustawy. 

 

 

§ 3 



 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Dostarczenia i wydania Zamawiającemu nośników z oprogramowaniem 

aplikacyjnym, o którym mowa w § 2 wraz z dokumentacją. 

b) Udzielenia Zamawiającemu licencji/sublicencji na oprogramowanie aplikacyjne na 

warunkach określonych w § 6,  

c) Wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego poprzez:  

- wykonanie instalacji oprogramowania aplikacyjnego na udostępnionym przez 

Zamawiającego serwerze aplikacyjnym i serwerze bazodanowym,  

- wykonanie konfiguracji na stacjach roboczych, w pomieszczeniach 

Zamawiającego, 

- wykonanie integracji działającego w Krakowskim Centrum Rehabilitacji systemu 

informatycznego Infomedica część biała z systemem e-lab. 

- przeszkolenie w zakresie prawidłowej obsługi użytkowników i administratora 

wskazanych przez Zamawiającego, 

- przeprowadzenie wizyt konsultacyjnych w pierwszym okresie działania modułu, 

d) Pełnienia nadzoru autorskiego polegającego na wgrywaniu aktualizacji, poprawek, 

usuwaniu awarii do 22.08.2014 r. 

 

 

§ 4 

 

1. Wartość brutto umowy wynosi: ........................................... zł (słownie: 

.................................................... zł) w tym podatek VAT, wg. Stawki ....%  - tj. 

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

( słownie: ....................................................... netto). Podana cena zawiera w 

szczególności: przeniesienie własności nośnika z oprogramowaniem aplikacyjnym 

wskazanym w załączniku nr 1, dokumentację do w/w oprogramowania, udzielenie 

licencji/sublicencji, wdrożenie oprogramowania, pełnienie nadzoru autorskiego, 

podatek VAT,  koszty transportu, dostawy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego i wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Zmiana 

stawki podatku VAT, o której mowa w§ 12 ust. 2 umowy nie może prowadzić do 

wzrostu wartości umowy brutto. 

2. Podstawą rozliczenia umowy będzie odbiór ilościowy i jakościowy potwierdzony 

protokołem końcowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 oraz prawidłowo wystawiona 

faktura VAT. 

3. Należność za wykonanie umowy będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od 

daty przedłożenia faktury VAT, wystawionej na Krakowskie Centrum Rehabilitacji, 

30 – 224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, wraz z potwierdzeniem przyjęcia 

bezusterkowego przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

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

6. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy z ramienia Zamawiającego: Paweł 

Wesołowski nr tel. 12 428 73 84 

7. Osoba odpowiedzialna za realizację, umowy z ramienia Wykonawcy 

……………….............. nr tel. ............................... 

8. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT. NIP: ........................ REGON ................. 

9. Krakowskie Centrum Rehabilitacji jest podatnikiem podatku VAT. NIP 677 – 17 – 03 

-375; REGON 351194736 



§ 5 

 

1. Wykonanie całości umowy w zakresie określonym w § 2 i § 3 nastąpi nie później niż 

w terminie .................... od dnia zawarcia umowy. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi za pomocą protokołu odbioru. Wykonawca 

powiadamia Zamawiającego, wyznaczając jednocześnie termin dokonania odbioru 

końcowego. Termin powiadomienia określony w zdaniu poprzedzającym nie może 

być krótszy niż 2 dni przed wyznaczoną datą odbioru.  

3. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy program działa 

nieprawidłowo, pracownicy nie zostali przeszkoleni lub zostali przeszkoleni 

nieprawidłowo, Wykonawca nie przekaże dokumentacji dotyczącej oprogramowania, 

w tym licencji/sublicencji. 

4. Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru 

bądź odbioru końcowego lub bez uzasadnionej przyczyny odmówi podpisania 

protokołu odbioru bądź protokołu odbioru końcowego, Wykonawca będzie  miał  

prawo do dokonania odbioru jednostronnego, w tym jednostronnego sporządzenia  

i podpisania protokołu, z zaznaczeniem przyczyny odmowy złożenia podpisu przez 

Zamawiającego.  

 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu nieprzenoszalnej, 

bezterminowej, niewyłącznej licencji/sublicencji do Oprogramowania Aplikacyjnego 

w liczbie: open – nieograniczonej liczby jednocześnie uruchomionych aplikacji 

oprogramowania na komputerach. 

2. Licencja uprawniała będzie Zamawiającego co najmniej do: 

a) zwielokrotniania Oprogramowania Aplikacyjnego w pamięci komputerów  

i korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego  

b) instalacji na twardym dysku dedykowanych stacji roboczych; 

c) instalacji na serwerze sieciowym z udostępnieniem  

d) sporządzenia kopii zapasowej (-ych) każdego nośnika Oprogramowania 

Aplikacyjnego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa 

zapobiegające jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu Oprogramowania 

Aplikacyjnego. 

4. Udzielenie licencji nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym przez producenta oferowanego 

oprogramowania aplikacyjnego dystrybutorem oprogramowania aplikacyjnego,  

o którym mowa w § 2  

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

licencji/sublicencji do używania dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego oraz 

dokumentacji oraz że są one wolne od obciążeń praw osób trzecich. 

3. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń przez osoby 

trzecie związanych z naruszeniem ich praw własności przez osoby trzecie związanych 

z naruszeniem ich praw własności intelektualnej do Serwera, oprogramowania i/lub 



dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego  

z odpowiedzialności wobec takich osób w tym również wstąpić w miejsce 

Zamawiającego do postępowania sądowego oraz – stosownie do wyboru 

Zamawiającego – dostarczyć zamienniki oprogramowania i/lub dokumentacji o nie 

niżej jakości i funkcjonalności niż określone w SIWZ albo usunąć stan naruszenia  

w szczególności przez spowodowanie udzielenia przez uprawnionego stosowanej 

licencji Zamawiającemu. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę  

z jakiegokolwiek z ww. zobowiązań Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie do 7 dni od zgłoszenia ww. roszczenia przez osoby trzecie. 

 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących zawarcia i wykonywania niniejszej umowy oraz informacji dotyczących 

Zamawiającego, w których posiadanie wszedł w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich informacji 

uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją niniejszej umowy, a za 

działania osób, którymi się posługuje ponosi w takim zakresie jak za działania własne. 

3. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji 

przedmiotu umowy do zachowania tajemnicy. 

4. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez 

Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie 

wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym 

Zamawiającego, jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania  

i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Wykonywanie przez Wykonawcę 

operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel 

opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.     

5. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia 

przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024). 

6. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 

36-39 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) 

oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia  

i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 2004 

r. nr 100 poz. 1024). 

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 

zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy. 

8. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych  

w systemie informatycznym przez podwykonawców Wykonawcy, w zakresie w jakim 



niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych do wykonywania 

obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę  

z podwykonawcą pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki 

zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych. 

9. Odpowiedzialność za dostęp do danych osobowych przez podwykonawcę 

Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

10. Naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym 

paragrafie skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Stronę naruszającą ten 

obowiązek kary umownej wynoszącej 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) za 

każdy przypadek naruszenia. 

 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi. Wykonawca może 

powierzyć podwykonawcom częściowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie 

wskazanym w ofercie. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania i 

zaniechania takich podwykonawców jak działania i zaniechania własne.  

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji 

wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez 

przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę 

trzecią. 

 

§ 10 

 

W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

 

 

§ 11 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu, o którym § 5 ust. 1 w wysokości 1% wartości 

umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy – w wysokości 20 % wartości 

umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy przypadek niewykonania/nienależytego 

wykonania umowy. 

2. W przypadku dostawy wadliwego pod względem jakości przedmiotu niniejszej 

umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na wymianę na towar 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. b. 

3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy najdalej w 7 dniu od terminu 

ustalonego w § 5 ust. 1, Zamawiający potraktuje powyższe jako niewykonanie 



umowy. Zamawiającemu przysługuje wówczas również prawo natychmiastowego 

odstąpienia od realizacji umowy z prawem żądania kary umownej, o której mowa ust. 

1 lit. b. 

4. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy w terminie 

ustalonym w § 4 ust. 4, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy 

dzień opóźnienia. 

5. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej faktury 

VAT do zapłaty za dostarczony towar. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

 

§ 12 

 

1. Wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich 

nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust.  

1 Prawa Zamówień Publicznych.  

2. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 

- gdy zmianie ulegnie ustawowa stawka podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. 

- gdy zmianie ulegnie termin realizacji umowy określony w § 5 ust. 1.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 

 

§ 13 

 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

 


