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Załącznik nr 4 do SWZ 
UMOWA nr ……………….… 

-WZÓR- 
 

zawarta w dniu ……………………………..2022 r. w Krakowie pomiędzy: 

Małopolskim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. Prof. Bogusława Frańczuka, 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 – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pod numerem KRS 0000038598, NIP 

677-17-03-375, REGON 351194736 reprezentowanym przez: 

……………. ……………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

………………………………………, z siedzibą ………….………………., zarejestrowanym w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, NIP: ………………….. 

REGON: ……………., zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, w imieniu którego działa:  

 

…………………………………………………………………………………………. 

łącznie zwanymi dalej Stronami i każda z osobna Stroną. 

Preambuła 
 
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.) na „Modernizacja cyberbezpieczeństwa Małopolskiego Szpitala 

Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego - zakup sprzętu, oprogramowania wraz niezbędnymi 

licencjami i wdrożenie” (znak sprawy A.I.271.1.14.2022), zostaje zawarta niniejsza umowa [dalej: 

Umowa]. 

2. Zamówienie jest finansowane na podstawie umowy NR 061/100018/BST/2022 o finansowanie ze 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w celu podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców zawarta w dniu 10 czerwca 

2022 roku, pomiędzy MOW NFZ a Zamawiającym.  

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i wdrożenie systemu backup: dostawa Microsoft Windows 

Server, dostawa oprogramowania Backup, dostawa serwerów oraz przeprowadzenie 

inwentaryzacji sieci i urządzeń LAN, dostarczenie i wdrożenie oprogramowania NAC (Network 

Access Control na potrzeby Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. 

prof. Bogusława Frańczuka – Część 1, Część 2. 

2. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na warunkach określonych w 

§ 3 niniejszej umowy.  

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  dla części 1 przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej umowy.  

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  dla części 2 przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

5. Procedura wdrożenia oprogramowania i dostarczenia serwerów na potrzeby tworzenia backupu 

dotyczy części 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
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6. Procedura przeprowadzenia inwentaryzacji i wdrożenia oprogramowania NAC dotyczy części 2 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

7. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

§ 2 
Termin realizacji 

Wykonawca zrealizuje / dostarczy właściwą część Zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie 
do 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 
 

§ 3 
Sposób i warunki realizacji 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie umowy, 
2) posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania umowy przy zachowaniu najwyższej należytej 
staranności, określonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

3) zrealizuje postanowienia niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą: 
2. Wykonawca oświadcza że przedmiot umowy spełnia następujące wymagania: 

1) odpowiada wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, 
2) jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022r. i nie był używany, jest wolny od wad fizycznych 

i prawnych oraz, że jest jego wyłączną własnością, nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz 
osoby trzeciej oraz, że nie podlegają one żadnym wyłączeniem lub ograniczeniom w 
rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także, że nie toczy się żadne postępowanie sądowe 
lub pozasądowe, dotyczące przedmiotu zamówienia, jak również, że nie są mu znane żadne 
roszczenia osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby Przedmiotu sprzedaży. 

3. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu 
terminu dostarczenia z Zamawiającym, spełniającego poniższe wymogi: 
1) maksymalny termin dostarczenia Przedmiotu umowy wskazany jest w § 2, 
2) Przedmiot umowy zostanie dostarczony w zakresie czasowym od poniedziałku do piątku  

w godz. 8.00–14.00, przy czym Zamawiający ma prawo wyznaczyć inne godziny dostarczenia 
Przedmiotu umowy. 

4. Wszelkie koszty dostarczenia, wydania Zamawiającemu i odebrania przez Zamawiającego 
Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

5. Do czasu protokolarnego przekazania Przedmiotu umowy, za jego stan techniczny i bezpieczeństwo 
odpowiada Wykonawca. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty Przedmiotu umowy, aż do 
chwili potwierdzenia przekazania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca gwarantuje dostarczanie Przedmiotu umowy w sposób uniemożliwiający dekompletację 
wyposażenia oraz chroniący przed uszkodzeniem. 

8. Wydanie Przedmiotu umowy przez Wykonawcę zostanie potwierdzone Protokołem odbioru [dalej: 
Protokół odbioru]. Protokół odbioru będzie podpisany przez upoważnione osoby przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Wydanie Przedmiotu umowy uznaje się za dokonane z chwilą 
podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

9. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i gwarancji w przypadku wykrycia wady Przedmiotu umowy w terminie późniejszym. 

10. Przedmiot umowy, zostanie uznany za zrealizowany, jeżeli Protokół odbioru będzie podpisany bez 
zastrzeżeń i potwierdzi tym samym, że Przedmiot umowy, spełnia wszystkie warunki i parametry 
podane w ofercie Wykonawcy. 

11. Jeżeli w toku czynności wydania Przedmiotu umowy zostaną stwierdzone przez Zamawiającego 
wady i usterki, w szczególności w przypadku niezgodności Przedmiotu umowy z dokumentami, o 
których mowa w § 1 ust. 3, nastąpi podpisanie Protokołu odbioru z uwagami.  

12. W przypadku odmowy przez Zamawiającego przyjęcia Przedmiotu umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia Przedmiotu zumowy wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz 
zgodnego z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 3, w terminie 2 dni roboczych od dnia 
podpisania Protokołu odbioru z uwagami.  

13. Zastrzeżenie powyższego terminu nie wyłącza żadnych uprawnień Zamawiającego na wypadek 
zwłoki w wydaniu Przedmiotu umowy.  
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14. W dniu dostarczenia Przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek przez Wykonawcę, Strony 
przystąpią do ponownego przekazania. 

15. Własność Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego odbioru przez 
Zamawiającego.  

 
§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy (wartość umowy), określonego  
w § 1 wynosi brutto (………..………..) zł (słownie: (………………………………...) złotych i 00/100).  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikłe z tytułu realizacji umowy, w tym m.in.: koszty 
dojazdu, transportu, ubezpieczenia, gwarancji, wszystkie należne podatki, opłaty i inne 
obowiązkowe należności. 

 
§ 5 

Warunki płatności 

1. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem, w terminie do 45 (czterdziestu 
pięciu) dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury, na rachunek bankowy 
Wykonawcy ………………………………………………………….. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany Protokół odbioru wskazany w § 3 ust. 8 oraz 
potwierdzenie wykonania wdrożenia opisanego w §2 ust.2 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu fakturę w terminie do 7 dni od dnia 
podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, i 
przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu PEF lub z adresu poczty 
elektronicznej Wykonawcy na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. W przypadku 
wystawienia faktury elektronicznej, nie należy wystawiać faktury papierowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia Umowy, numer Umowy nadany 
przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura oraz termin zapłaty wynikający z Umowy. 

6. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 
na podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do  
wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

8. Wykonawca zapewnia, iż wskazany przez niego rachunek bankowy właściwy do dokonania 
płatności za niniejsza umowę jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów, o którym  
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 
r. poz. 685, z późn. zm.). 

9. W przypadku gdy rachunek bankowy zostanie zmieniony lub wykreślony z wykazu o którym mowa w 
ust. 11 Wykonawca niezwłocznie (nie później niż 1 dzień po dokonaniu zmiany lub wykreśleniu) 
powiadamia o tym fakcie Zamawiającego podając aktualny rachunek bankowy znajdujący się w 
wykazie. 

 
§ 6 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia dla części 1 przez 

okres:……. m-cy gwarancji producenta on-site z czasem naprawy następnego dnia roboczego. W 

przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii  dla wszystkich komponentów 

wymienionych w punkcie Diagnostyka  wymagane jest dostarczenie serwera nadmiarowego, 

mogącego zastąpić funkcjonalnie jak i wydajnościowo wymagane powyżej maszyny. Wszystkie 

komponenty serwera powinny być sygnowane i zoptymalizowane do użycia przez producenta 

serwera. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia dla części 2 przez 

okres……. m-cy gwarancji producenta oprogramownia ………………………………... 

3. Wykonawca lub autoryzowany serwis ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych w języku 
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polskim przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), e-mail lub WWW (przez całą 

dobę), od daty podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8, potwierdzającego wydanie 

Przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w Przedmiocie umowy oraz za 

szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady. 

5. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany wykonać swoje obowiązki 

gwarancyjne w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 1. 

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań, od których uzależnione 

byłoby skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych. 

7. Postanowienia dotyczące uprawnień gwarancyjnych nie wyłączają uprawnień wynikających  

z rękojmi za wady na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w określonym 

terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Okres gwarancji za wady ulega przedłużeniu o czas trwania napraw dokonywanych w ramach 

wykonywania obowiązków gwarancyjnych. 

 

§ 7 
Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  
w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach 
i w wysokościach: 
1) za zwłokę w wykonaniu obowiązku dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu sprzedaży  

w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1; 

2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 4 ust. 1 umowy; 

3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary 
umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary 
umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, 
wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny – niezależnie od tego, 
czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej 
szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar 
umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5, w każdym przypadku powstania 
uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była 
jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
kary umownej). 

6. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 
odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia 
w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia 
część nie została zapłacona. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej niepotrąconej wedle zapisów  
w ust. 5 w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o jej nałożeniu. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów, przy czym 
maksymalna wysokość kar nie przekroczy 100% wartości brutto określonej § 4 umowy. 
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§ 8 
Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących 
okolicznościach, jeżeli: 
1) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające 

aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący 
zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w 
wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo 
otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania 
wynikające z Umowy, w szczególności gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu zamówienia trwać 
będzie dłużej niż 14 dni roboczych. 

3. Prawo do odstąpienie od umowy może być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 
przesłanki uprawiającej do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej. Oświadczenie doręcza się  
za zwrotnym potwierdzeniem przekazania. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej  
lub odszkodowania. 

§ 9 
Przedstawiciele stron 

 
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: 

…………………………………………… tel. …………………………, kom. ………………………… 
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: 

……………………….,  tel. (12) ………………………….. 
3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, 

a wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub 
rozwiązaniem, powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
na zasadach wskazanych w art. 77

2
 ustawy - Kodeks cywilny. Zawiadomienia i oświadczenia 

dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.  
 

§ 10 
Poufność i dane osobowe 

1. Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym osobom wszelkich informacji 
nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych lub technologicznych, przekazywanych  
lub udostępnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w związku z realizacją Umowy oraz 
wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie informacji posiadanych przez 
Stronę i przekazanych lub udostępnionych przez drugą Stronę w czasie trwania Umowy,  
jak również w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności, określone w ust. 1 nie narusza obowiązku którejkolwiek ze 
Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości 
informacji o ich działalności. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa, 
a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

4. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli stron 
umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne 
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upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych. 

5. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, 
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne  
do jej wykonania. 

6. Umowa powierzenia przetwarzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 
 

§ 11 
Zmiana treści umowy 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z następujących okoliczności: 
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 

siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu 
umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 
starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się 
w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, 
rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, 
zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji) - termin 
zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania siły wyższej, 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należytą 
staranności nie mógł przewidzieć i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania 
wskazanych okoliczności.  

2) Zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
3) Zmiany podwykonawcy. 

3. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy mające charakter zmian nieistotnych, a w 
szczególności: 
1) zmiany osób, o których mowa w § 9 oraz danych kontaktowych.  
2) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego, o których mowa w § 13 ust. 3. 
Zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie wymaga 
sporządzania aneksu do umowy. 

4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy 
zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych i nie 
mogą prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron 
może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku 
należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – 
dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie 
odpowiednich dokumentów.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, poza przypadkami wyraźnie 
określonymi w umowie, formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy 
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

7. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku stosuje się 
postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 

 
§ 12 

Cesja wierzytelności 
 

Przeniesienie uprawnień wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę dla swej ważności 
wymaga wyczerpania procedury opisanej w art. 54 ust. 5-7 ustawy o działalności leczniczej. 
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§ 13 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w części dotyczącej […]:  

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza/ nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w części dotyczącej […].  

3.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców oraz 
osób trzecich za pomocą których wykonują zobowiązanie w takim samym stopniu, jakby to były 
działania lub zaniechania jego własne.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule 
umowy, polegał będzie na zdolności technicznej lub zawodowej podmiotów udostępniających 
zasoby na zasadach określonych wart. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te wykonywać 
będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten 
podmiot):  

1) ……………………………………………………………………………………………..  

2) ……………………………………………………………………………………………..  

5.  Wykonawca ma prawo do zmiany podwykonawców, o których mowa w ust. 1, 2 i 5 lub rezygnacji z 
wykonywania przez nich części zamówienia.  

6. W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 5 lub rezygnacji z wykonywania przez te 
podmioty części zamówienia, Wykonawca wykaże (przedkładając odpowiednie dokumenty, 
analogiczne do wymaganych w specyfikacji warunków zamówienia postępowania, o którym mowa w 
§ 1), że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają zdolności techniczne i/lub zawodowe w 
zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 1. 
Wykaz ww. podmiotów oraz części zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony do Umowy 
aneksem. 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo  

dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:   

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.), 
- ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 
z późn. zm.), 

3. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z niniejszą umową:  
1) Zamawiający: (adres do doręczeń) 
2) Wykonawca: (adres do doręczeń) 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony o wszelkich 
zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne na ostatni wskazany 
adres do doręczeń. 

5. Integralną cześć umowy stanowią załączniki do umowy oraz Szczegółowe warunki zamówienia. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 dotyczący części 1. 
2. Załącznik nr 2 dotyczący części 2. 
3. Załącznik nr 3 – Procedura wdrożenia oprogramowania i dostarczenia serwerów na potrzeby tworzenia backupu dotyczy 

części 1. 
4. Załącznik nr 4 - Procedura przeprowadzenia inwentaryzacji i wdrożenia oprogramowania NAC dotyczy części 2. 
5. Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych. 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ................. z dnia ............................ 

Procedura wdrożenia oprogramowania i dostarczenia serwerów na potrzeby tworzenia backupu 

dotyczy części 1 postępowania A.I.271.1.14.2022   

Wdrożenie odbywa się w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 

8-14 po każdorazowym uzgodnieniu z kierownikiem Sekcji Informatyki czas trwania wdrożenia 

20 dni roboczych. 

1. Wykonawca zapewni osoby zdolne do wykonywania zamówienia oraz zapewni ich bezpośredni 
udział w realizacji zamówienia w tym: 

 
Co najmniej jedna osobę pełniącą role Kierownika projektu  

 Co najmniej jedną osobę pełniącą role inżyniera wdrożenia posiadającą wiedzę z zakresu 
dostarczonego przedmiotu  wykonawca/inżynier wdrożenia  jest zobligowany przed 
przystąpieniem do wdrożenia, przedstawić zamawiającemu certyfikaty techniczne bądź 
wdrożeniowe potwierdzające wiedzę i umiejętności z zakresu konfiguracji proponowanego 
rozwiązania. 
 

 Certyfikaty należy przedstawić zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
 

2. Wdrożenie sprzętu serwerowego składające się z następujących elementów: 

1) Przygotowanie całości koncepcji wdrożenia wszystkich elementów w terminie 3 dni roboczych 

(z uwzględnieniem dobrych praktyk producentów oferowanych rozwiązań oraz po otrzymaniu 

wytycznych od Zamawiającego) 

2) Instalacja fizyczna sprzętu wraz z okablowaniem i integracją z infrastrukturą Zamawiającego 

3) Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego 

4) Instalacja i konfiguracja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych 

5) Integracja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych z posiadanym przez 

Zamawiającego środowiskiem wirtualizacji oraz utworzenie zadań backupu 

6) Testy backupu oraz odtwarzania 

7) Dokumentacja powdrożeniowa 

8)  Wdrożenie musi przeprowadzić certyfikowany inżynier  

9) Wykonawca przeprowadzi ponadto instruktaż stanowiskowy dla osób wskazanych przez 

Zamawiającego ,obejmujący swoim zakresem całość dostarczanego sprzętu i 

oprogramowania w ilości 3 dni roboczych, realizowanych w siedzibie Zamawiającego 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ................. z dnia ............................ 

 

Procedura przeprowadzenia inwentaryzacji i wdrożenia oprogramowania NAC dotyczy części 2 

postępowania A.I.271.1.14.2022 

 

1. Inwentaryzacja odbywa się w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 

8-14 po każdorazowym uzgodnieniu z przedstawicielem Sekcji Informatyki czas trwania 

inwentaryzacji 14 dni roboczych. 

2. Wykonawca zapewni osoby zdolne do wykonywania zamówienia oraz zapewni ich bezpośredni 
udział w realizacji zamówienia. 

 Co najmniej jedna osobę pełniącą role Kierownika projektu  

 Co najmniej jedną osobę pełniącą role inżyniera wdrożenia posiadającą wiedzę z zakresu 
dostarczonego przedmiotu  wykonawca/inżynier wdrożenia  jest zobligowany przed 
przystąpieniem do wdrożenia, przedstawić zamawiającemu certyfikaty techniczne bądź 
wdrożeniowe potwierdzające wiedzę i umiejętności z zakresu konfiguracji proponowanego 
rozwiązania. 

 

 Certyfikaty należy przedstawić zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
 

3. Inwentaryzacja swoim zakresem obejmuje: sieci szkieletowej, szaf dystrybucyjnych 

oraz urządzeń sieciowych. 

a. inwentaryzacja okablowania szkieletowego między budynkami. 

b. Inwentaryzacja szaf GPD oraz PPD będących na wyposażeniu Zamawiającego. 

- Serwerownia główna (4 szafy) 

- Serwerownia rezerwowa (3 szafy) 

- Szafy dystrybucyjne PPD (8 szaf) 

c. Inwentaryzacja urządzeń sieciowych oraz pasywnych zainstalowanych w 

szafach dystrybucyjnych. 

d. Inwentaryzacja urządzeń zainstalowanych na terenie szpitala w 

pomieszczeniach biurowych. 

 

4. Wykonanie dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji zawierającej następujące 

informacje: 

a. Wykonanie rys. wyposażenia szaf GPD oraz PPD 

b. Wykonanie rys. sieci szkieletowej z opisem paneli FO 

c. Spis urządzeń aktywnych zawierający informację 

- typ urządzenia 

- producent 

- adres MAC urządzenia 

- lokalizacja 

5. Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania NAC na wyznaczonym serwerze 

6. Testy oprogramowania w zakresie funkcjonalnym  

7. Dokumentacja powdrożeniowa 
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8. Wdrożenie musi przeprowadzić certyfikowany inżynier  

9. Wykonawca przeprowadzi ponadto instruktaż stanowiskowy dla osób wskazanych przez 

Zamawiającego ,obejmujący swoim zakresem całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania w ilości 

3 dni roboczych, realizowanych w siedzibie Zamawiającego. 
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Załącznik nr 5 do umowy nr…… z dnia………. 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (WZÓR) 
zawarta dnia  ………………pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 
 

Małopolskim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka z 
siedzibą w Krakowie, al. Modrzewiowa 22,  30 – 224 Kraków  zwany w dalszej części 
umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”   

reprezentowanym  przez: ……………………………………….. 

oraz 

………………………………………………………………… 

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” 

reprezentowanym  przez: ……………………………………………………………………….  

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego w dalszej 
części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 
zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
Rozporządzenia.  

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celach określonych w umowie głównej nr ………….. z dnia 
……….  

2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane  
osobowe: ……………………………..personelu medycznego i administracyjnego Administratora 
Danych, w tym: dane identyfikujące (imię i nazwisk  

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
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odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 
w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu 
realizacji niniejszej Umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której 
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które 
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 
zwraca i jednocześnie usuwa wszelkie dane osobowe oraz ich istniejące kopie, chyba że 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 
osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 
zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin.  

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu 
i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego, z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem o przedmiotowej kontroli. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do 
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 



Strona 13 z 14 
 

Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania 
Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o 
ile prawo to nie zabrania udzielania takiej Informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w  ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i 
obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 
lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych 
osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez 
Administratora danych.  

§7 

Czas obowiązywania Umowy 

Niniejsza Umowa obowiązuje na czas trwania umowy głównej nr ….z dnia …………. 

§8 

Rozwiązanie Umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym 
gdy Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową i Rozporządzeniem; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 
Administratora danych; 

d) znacząco wzrosło ryzyko bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych 
osobowych. 

§9 

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji  
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o funkcjonowaniu Administratora 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom 
trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu wszelkich informacji związanych 
ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą 
informacji  o funkcjonowaniu Administratora stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. 
Dz.U. 2022 r., 1233 t.j.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2019 r., poz. 1781)  oraz przepisów Ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

3. W przypadku dostępu Wykonawcy lub osoby działającej na rzecz Wykonawcy do zbioru 
danych osobowych administrowanych przez Szpital, w związku z realizacją 
przedmiotowej umowy, zastosowanie ma niniejsza „Umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych”. 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 
stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd 
właściwy dla siedziby Administratora danych.  

4. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

 

_______________________                                                                 
____________________                                Administrator danych 
                 Podmiot  
przetwarzający 

 

 

 

 

 


