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UMOWA nr ………… (wzór) 

 

Zawarta w dniu ……….. w Trzebnicy pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………….  

zwanym dalej „Zamawiający"  

a  

…………………………. 

reprezentowanym przez: 

1.    …………………. 

zwanego dalej „Wykonawcą". 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług informatycznych                       

oraz serwisowanie i naprawę sprzętu komputerowego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164.) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 

informatycznych oraz serwisowanie i naprawę sprzętu komputerowego zgodnie z SIWZ 

i ofertą.  

2. W ramach świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zarządzania, serwisu, rozbudowy i konfiguracji sieci LAN, VLAN, 

2) obsługi i zarządzania serwerami Windows Server, Linux, Novell NetWare,  

3) utrzymania filtrowania ruchu ze względu na bezpieczeństwo sieci i wirusy 

komputerowe,  

4) monitorowania i eliminacji zagrożeń pracy sieci i systemów informatycznych,  

5) administrowania lokalną siecią komputerową z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych 

osobowych w systemie informatycznym,  

6)  administrowania, konserwacji i obsługi systemu szpitalnego Hipokrates,  

7) administrowania, konserwacji i obsługi systemu kadrowo-płacowego R2Płatnik PRO, 

Płatnik ZUS,  

8) administrowania, konserwacji i obsługi systemami do rozliczeń z NFZ mMedica, 

KSPPS,  

9) administrowania i konserwacji oprogramowania finansowo-księgowego,  

10) administrowania, konserwacji i obsługi oprogramowania do obsługi magazynu,  

11) administrowania, konserwacji i obsługi oprogramowania F-Secure, 

12) administrowania i zarządzania bazami danych Oracle, Postgres, Firebird, MS SQL,  

13) aktywnego udziału w rozliczaniu świadczeń medycznych z NFZ DOW,  

14) nadzoru i migrowania danych pomiędzy systemem szpitalnym a systemem do rozliczeń 

z NFZ także systemem i bazami danych określonymi w ustawie z dnia 28.IV.2011r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2015.636 j.t. z poźn. zm.), 

15) dokonywania zmian konfiguracji zainstalowanego oprogramowania pod kątem 

dostosowywania go do potrzeb Szpitala, w tym w zakresie SIM (System Informacji w 

Ochronie Zdrowia), 

16)  pomocy merytorycznej w organizowaniu niezbędnych zakupów sprzętu 

informatycznego i oprogramowania, w tym tworzenie opisu przedmiotu zamówienia 

dla zamówień objętych ustawą PZP, zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy Pzp, 
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17) instalacji i konfiguracji stacji roboczych do pracy w sieci szpitala,  

18) czuwania nad bezpieczeństwem sieci,  

19) konsultacji, pomocy, pełnienia funkcji Administratora Systemu Informatycznego oraz 

doradztwa w zakresie zainstalowanego oprogramowania, sprzętu komputerowego,  

20) konfiguracji oprogramowania według wytycznych użytkowników w zakresie 

możliwości systemu,  

21) tworzenia i weryfikacji kopii zapasowych systemów używanych przez Zamawiającego, 

22) określania i konsultowania działań mających na celu rozwój systemu informatycznego 

Szpitala,  

23) administrowania i obsługi serwera poczty elektronicznej (m.in. zakładanie 

i likwidowanie kont poczty elektronicznej),  

24) rozwijania i utrzymania aktualnej strony internetowej Zamawiającego, 

25) administrowania i obsługi stron WWW, DNS, w tym m.in.: - aktualizowania i 

modyfikowania aktualnej strony internetowej Zamawiającego,  

26) modyfikowania strony internetowej Szpitala pod kątem technologii flash (action script), 

java script, php, dom, xhtml, 

27) archiwizacji danych na trwałych i nietrwałych nośnikach,  

28) modyfikacji skryptów arkuszy kalkulacyjnych visual basic, 

29) diagnozy i konserwacji sprzętu komputerowego,  

30) serwisu, naprawy sprzętu komputerowego (z wyłączeniem sprzętu peryferyjnego) 
 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością oraz zgodnie                      

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi zapewniające ciągłość świadczenia usług                    

w sytuacji zagrożenia państwa i w czasie wojny. 

4. Wykonawca odpowiada za legalność i aktualność instalowanego przez niego oprogramowania.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem                    

– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity                  

z 2015 r. poz. 2135)- przy użyciu infrastruktury technicznej i organizacyjnej Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie ujawni żadnych informacji dotyczących Zamawiającego, jego Klientów, 

Pacjentów oraz osób i firm współpracujących, które uzyska w związku z realizacją niniejszej 

umowy oraz nie przekaże, nie powieli ani też nie użyje dla jakichkolwiek innych celów 

żadnych informacji, które otrzyma jak również dołoży należytej staranności w celu 

zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom trzecim z wyjątkiem osób 

bezpośrednio określonych przez Zamawiającego. 

§3 

1. Strony ustalają następujące zasady obsługi infrastruktury informatycznej: 

1) Zadania, o których mowa w § 1 wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez (imię, 

nazwisko, nr tel., mail wyznaczonej osoby) ………….., tel. ……….., mail: …………. w 

godzinach pracy Szpitala tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00 (co najmniej 

16 godzin w tygodniu). 

 

2) Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń: 

- w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerami telefonów: 
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numer wew.: ……… 

numer komórkowy: …………. 

 

- w dni robocze w godzinach 15:00 – 8:00, oraz w sobotę, niedziele i święta 24 godziny 

na dobę pod numerami telefonów: 

numer komórkowy: …………… 

3) Elektroniczne przyjmowanie zgłoszeń pod adresem e-mail: …………….. 

2. Czas reakcji na zgłaszane zadania niezwiązane z awarią systemu lub sieci, tj. wykonanie 

czynności przez Wykonawcę zgodnie ze zgłoszeniem : max. 3 dni robocze.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania, w przypadkach uzasadnionych i w celu 

realizacji postanowień umowy, prac programistycznych i konserwacyjnych poza siedzibą 

Szpitala. 

4. W razie wykonywania powyższych prac poza siedzibą Szpitala, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą za sprzęt, oprogramowanie i dane Zamawiającego. 

5. O każdej zmianie w składzie osobowym wyznaczonych osób Wykonawca musi 

poinformować pisemnie Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób wyznaczonych                            

i bezpośrednio kieruje i nadzoruje ich działania.  

7. Z wyjątkiem przypadków zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego, nie będzie 

żadnych zmian co do składu Personelu. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu koniecznym stanie 

się zastąpienie jakiejkolwiek uprzednio wyznaczonej osoby, Wykonawca zatrudni za zgodą 

Zamawiającego osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, określonych w ofercie. 

 

§4 

1. Serwis urządzeń komputerowych polega na dokonaniu aktualnych i doraźnych napraw lub 

konfigurowaniu urządzeń odpowiednio do ich przeznaczenia, a także na konsultacjach 

i doradztwie w użytkowaniu sprzętu komputerowego, na podstawie wezwania przez 

pracowników Zamawiającego. 

2. Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane będą w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić pracownikom serwisu swobodny dostęp do urządzeń 

objętych konserwacją i serwisem wraz z oprogramowaniem oraz takie warunki pracy, które 

umożliwiają wykonanie czynności serwisowych i konserwacyjnych z zachowaniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Czynności serwisowe i konserwacyjne udokumentowane będą wpisem do rejestru wykonanych 

czynności potwierdzonych przez Zamawiającego lub uprawnionego pracownika 

Zamawiającego. 

5. Naprawy, konserwacje i przeglądy będą wykonywane na ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonanie jakichkolwiek napraw wymagających zakupu części, podzespołów a także 

materiałów eksploatacyjnych wymaga zgody Zamawiającego. 

 

§5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystępowania do usuwania zgłoszonych 

przez Zamawiającego awarii (tj. nieprzewidywalnych zdarzeń, innych niż siła wyższa, które 

uniemożliwiają korzystanie z sieci informatycznej Zamawiającego (dalej zwane „Awarie”), 

przy czym czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż ….. godzin, a czas 

usunięcia awarii nie będzie mógł być dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 poinformowania wyczerpująco Zamawiającego o przyczynie, skutkach i prawdopodobnym 

czasie trwania Awarii i poczyni wszelkie starania w celu zapewnienia Zamawiającemu 

alternatywnego sposobu korzystania z sieci informatycznej i jej zasobów, 

 uprzedzania Zamawiającego o konieczności wejścia jego personelu do pomieszczeń 
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Zamawiającego i wykonania prac zmierzających do usunięcia Awarii w sposób możliwie 

najmniej uciążliwy dla działalności Zamawiającego, 

 zawiadamiania Zamawiającego z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem 

o planowanych przerwach lub zakłóceniach zwykłej działalności sieci informatycznej 

wynikających z konieczności dokonania konserwacji lub remontów. 

2.  Jeśli awaria nie będzie mogła być usunięta w terminie określonym w ust. 1 z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy czas usunięcia awarii zostanie wydłużony o czas potrzebny 

do jej usunięcia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

§6 

1. Za wykonanie kompleksowej usługi, o której mowa w § 1, strony ustalają cenę ryczałtową 

netto: ………. zł za 1 miesiąc + podatek VAT ……… 

2. Maksymalna wartość niniejszej umowy nie może przekraczać kwoty ………… zł brutto.           

3. Cena brutto zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, 

ubezpieczenia, rabaty, upusty). 

4. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa 

brutto, cena jednostkowa netto pozostanie niezmieniona i obowiązuje przez cały okres trwania 

umowy. 

5. Rozliczenie będzie następować po wykonaniu usługi w danym miesiącu, po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego faktury VAT, przedstawionej przez Wykonawcę. 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 

________________________________________________ w terminie 60 dni od daty 

otrzymania faktury. 

7. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonywane naprawy i udziela na nie 3 miesięcznej 

gwarancji. 

2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w materiałach, dokumentacji, 

oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach technicznych, 

chyba że szkoda powstałaby również w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub nie 

zaniechał działania, do którego był zobowiązany. 

 

§ 8 

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy tj. …………. do ………….. 

 

 

§ 9 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z ważnego powodu z zachowaniem                       

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem                   

ust. 2.  

Do ważnych powodów należy: niewykonywanie przez drugą stronę istotnych obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne: 

a) za przekroczenie czasu wykonania czynności zgodnie ze zgłoszeniem, o którym mowa  w §3 

pkt. 2 umowy w wysokości: 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień  

przekroczenia, 

b) za przekroczenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii lub czasu usunięcia awarii określonej w 

§5 ust. 1 lub 2 w wysokości: 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą godzinę 

przekroczenia. 
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c) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 2 Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody 

na zasadach ogólnych. 

§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę w następujących przypadkach: 

- jeżyli Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi, wykonuje ją niezgodnie z przyjętymi przez 

obie strony w umowie zasadami realizacji, m.in. trzykrotne niewykonanie przez Wykonawcę, 

którejkolwiek z czynności określonych w § 1 niniejszej umowy, 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz                       

z uzasadnieniem. 

3. Oprócz przypadków przewidzianych w §10 ust.1 umowy, Zamawiający może odstąpić                    

od umowy w następujących przypadkach: 

1) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego                       

z jakiejkolwiek przyczyny, 

2) z tych samych powodów Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie 

podpisania bądź  wygaśnięcia umowy na 2015 i/lub 2016 z Narodowym Funduszem Zdrowia 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonania przez Wykonawcę części umowy na dzień 

odstąpienia od umowy, bez prawa do  dochodzenia odszkodowania. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej  w postaci aneksu. 

2. Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty                       

w następujących przypadkach na określonych warunkach:  

a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy itd.) w przypadku 

m.in. przejęć, przekształceń aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych 

Wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 

3. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę 

występującą z wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania 

tej zmiany. Wniosek powinien zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany, 

wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 13 

1. SIWZ i oferta stanowią integralną część umowy. 

2. Umowa powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Szpital 

przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

 

§ 14 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164). 

§ 15 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 

Do umowy z dnia ……………. 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w dniu ……………. w Trzebnicy pomiędzy 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1. Lek. med. Edwarda Puchałę – Dyrektora  

zwanym dalej „Zamawiający"  

a  

……………………………. 

reprezentowanym przez: 

1.    …………………. 

zwanego dalej „Wykonawcą". 

o następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych pracowników                         

i pacjentów Szpitala, zwanego dalej zbiorem danych. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych objętych zbiorem danych 

wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w umowie zawartej w dniu …………….. 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

2. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych. 

§ 3 

Wykonawca jest zobowiązany zastosować środki zabezpieczające (techniczne i organizacyjne) 

zapewniające ochronę posiadanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczyć dane 

przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem 

– zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

§ 4 

Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich 

w wyniku niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem danych. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) 

§ 6 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


