
 

Nr postępowania: PN/e-usługi/2017/2                                                        Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA nr …. (wzór) 

 Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0072/16 

 

zawarta w dniu …………………r. 

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: 

…….. 

zwanym dalej „Zamawiającym"  

 

a  

 

……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą", 

zwanych dalej łącznie „Stronami”, lub indywidualnie „Stroną”, 

o następującej treści: 

§ 1. 

Podstawa zawarcia Umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579). 

 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 

infrastruktury sieciowej, dostawa, instalacja i konfiguracja wyposażenia do serwerowni 



oraz prace adaptacyjno-montażowe dostosowujące serwerownie do zasad 

bezpieczeństwa, zwane dalej Pracami, realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie 

e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 Poddziałania 

2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  

tj. e-usługi w zakresie ochrony zdrowia (Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0072/16). 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Prac, sposobu ich wykonania i obowiązków Wykonawcy 

określa załącznik nr 1 do Umowy.  

 

§ 3. 

Oświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z istniejąca strukturą lokalową oraz techniczną 

Zamawiającego, a także z innymi uwarunkowaniami mogącymi mieć wpływ na wykonanie 

Prac i oświadcza, iż wykonanie umowy jest możliwe, oraz że stosowane technologie oraz 

urządzenia nie będą wywoływać konfliktów niezgodności lub niekompatybilności 

z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami. 
 

 

§ 4. 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Prac z najwyższą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i na warunkach określonych w Umowie oraz w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich Prac w sposób gwarantujący 

ciągłość oraz nieprzerwane działanie sieci Zamawiającego. 
 

3. Wszystkie Prace powodujące utratę komunikacji w sieci Zamawiającego będą 

wykonywane w sposób możliwe najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. 
 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o stanie 

wykonania Prac, a w szczególności o zaistniałych problemach oraz uwzględniania w 

trakcie realizacji umowy wskazówek oraz wytycznych przekazywanych przez 

Zamawiającego. 
 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż osoby wykonujące przedmiot umowy będą posiadać 

uprawnienia konieczne do jego wykonania, określone w przepisach prawa.  
 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż osoby wykonujące prace związane z rozbudową 

infrastruktury sieciowej, instalacją oraz konfiguracją wyposażenia do serwerowni oraz 

prace adapatacyjno-montażowe będą zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

7. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 



Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 

czynności w trakcie realizacji Prac: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji 
 

8. Zamawiający może żądać złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu określonego w ust. 6 oraz do przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania Pracy. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie żądanych dokumentów lub wyjaśnień jest 



równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę. 
 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy 
 

11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ramach wykonywania przedmiotu 

umowy wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń oraz elementów, wyprodukowanych 

nie później niż w 2017 roku. 

12. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczanym 

sprzętem:  

a. karty gwarancyjne oraz dokumenty określające zasady świadczenia usług 

w okresie gwarancyjnym,  

b. atesty oraz certyfikaty montowanych urządzeń,  

c. instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim,  

d. nazwę producenta urządzenia,  

e. model i typ urządzenia,  

f. numer seryjny lub serwisowy urządzenia. 

 

§ 5. 

Termin realizacji Prac 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości Prac w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta z dniem jej 

podpisania przez obie Strony. Data złożenia podpisu jest odnotowywana obok 

podpisu reprezentanta każdej ze Stron.  
 

2. Za termin wykonania Prac uznaje się dzień, w którym Strony podpiszą końcowy 

protokół odbioru Prac. 

 

§ 6. 

Odbiór Prac 

1. W terminie do 7 dni od dnia zakończenia wszystkich Prac budowlano-montażowych i 

instalacyjnych zostaną przeprowadzone wymagane odbiory techniczne.  

2. Wykonawca przed odbiorem końcowym Prac zawiadomi Zamawiającego 

z 3-dniowym wyprzedzeniem o gotowości do przeprowadzenia testów infrastruktury 

sieciowej, dostarczonego wyposażenia i jego konfiguracji. 

3. Testy odbędą się z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym 

przez Strony.  
 

4. Przed zgłoszeniem robót do obioru końcowego, po wykonaniu wymaganych zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do umowy testów i pomiarów, Wykonawca sporządzi 



dokumentację powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu w wersji pisemnej oraz 

na nośniku elektronicznym, w formacie plików uzgodnionym przez Strony. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana przez certyfikowanego 

instalatora wraz z wynikami pomiarów sieci i dokumentem potwierdzającym 

udzielenie 25-letniej gwarancji systemowej na wykonaną sieć okablowania 

strukturalnego. 
 

5. W przypadku gdy w wyniku pomiarów lub testów zostaną stwierdzone wady lub 

usterki, w szczególności gdy wykonane Prace nie będą spełniały parametrów 

technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie 

zobowiązany do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, jednak w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni. Okres usuwania wad wlicza się do okresu realizacji Prac.  
 

6. Usunięcie wad lub usterek zostanie dokonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

7. Własność wszelkich dostarczonych urządzeń i wyposażenia przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru.  
 

8. Po zakończeniu testów i pomiarów oraz po uzupełnieniu przez Wykonawcę 

wszystkich ewentualnych  braków lub usunięciu stwierdzonych usterek lub wad, 

zostanie podpisany przez obie Strony końcowy protokół odbioru. 
 

9. Końcowy protokół odbioru Prac, zawierający pozytywną ocenę ich wykonania, 

stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT oraz zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

§ 7. 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy za wykonanie całości Prac i wszystkich obowiązków określonych w 

umowie należne będzie wynagrodzenie w wysokości  ……………………. netto, co 

wraz z podatkiem VAT obliczonym według stawki ……… stanowi kwotę brutto:… 

……………………………  
 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni 

od podpisania protokołu końcowego odbioru Prac.   

3. W przypadku wykonywania Prac przez podwykonawców Wykonawca wraz z fakturą 

przestawi Zamawiającemu oryginały oświadczeń podwykonawców, że należne im za 

wykonanie Prac wynagrodzenie zostało im zapłacone przez Wykonawcę w całości. 

Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże kopie dokumentów 

potwierdzających dokonanie przelewów wynagrodzenia wypłaconego 

podwykonawcom. W razie nieprzedstawienia dokumentów określonych w niniejszym 

ustępie Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 



nr …………………………………………………  w terminie do 30 dni licząc od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 

wskazanymi w ust. 3.  
 

5. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz organu, który 

utworzył Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, przenieść wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i Wykonawca nie 

może żądać jego podwyższenia.  

 

§ 8. 

Gwarancja; rękojmia za wady 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4, udziela gwarancji na wykonane Prace oraz 

dostarczone w wyniku realizacji umowy urządzenia i wyposażenie przez okres …...... 

miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonania Prac. 

2. Strony rozszerzają okres rękojmi, który równy będzie okresowi na jaki udzielono 

gwarancji wskazanemu w ust. 1.  

3. Wykonawca udziela także gwarancji, o której mowa w § 6 ust. 4 Umowy. 
 

4. Wady ujawnione w czasie gwarancji lub okresie rękojmi Wykonawca usunie na swój 

koszt w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego za 

pomocą faksu, pocztą elektroniczną lub pisemnie. 
 

5. W razie nieusunięcia wad w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający ma prawo, 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad, zlecić naprawę lub wymianę 

innemu podmiotowi na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.  
 

6. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. 
 

 

7. Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń 

zamontowanych przez Wykonawcę, jeżeli w dniu wygaśnięcia gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę okres gwarancji producenta jeszcze nie upłynął.  

 

§ 9. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Prac podwykonawcom. 
 

2. Wykonawca powierza następującym podwykonawcom: 

firma:……………………………………………………………………………....……..… 

dane kontaktowe: ……………………………………………………………………......… 

wykonanie następującej części Prac: 



………………………………………………………………………………………… 
 

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację zamówienia. 
 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje Prace w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami 

prawa. 
 

5. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy w określonym zakresie 

podwykonawcom, Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak 

za własne działania i zaniechania. 
 

6. Zamawiający nie dopuszcza realizacji Prac przez dalszych podwykonawców.  
 

7. Zobowiązania Wykonawcy przewidziane w niniejszej Umowie mają odpowiednie 

zastosowanie do podwykonawców. 

 

§ 10. 

Odstąpienie od Umowy 

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, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy, w przypadku gdy: 

a. Wykonawca opóźniania się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania 

przedmiotu umowy tak dalece, że nie będzie prawdopodobne by zdołał 

wykonać przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w §5 ust. 1,  

b. Zamawiający stwierdzi nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę. 
 

3. Odstąpienie przewidziane w ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia tych okoliczności lub powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nich. 
 

4. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 Wykonawcy przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  
 

5. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej 

wraz ze wskazaniem przyczyny odstąpienia. 

 



§ 11. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a. opóźnienia w wykonaniu Prac w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia 

brutto, wskazanego w  § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu 

terminu wskazanego w § 5 ust. 1, 

b. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Pracy oraz w 

okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,5% łącznego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu 

wyznaczonego do usunięcia wad, 

c. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1, 

d. niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 6 czynności 

– w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, wskazanego w             

§ 7 ust. 1. 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 
 

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

§ 12. 

Zmiana umowy 

 

1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, poprzez 

przedłużenie terminów jej wykonania wskazanych w § 5, w przypadku przestojów i 

opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego lub powstałych w wyniku działania siły wyższej. 

2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić 

wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 – 2 nie powoduje powstania u żadnej 

ze Stron niniejszej umowy roszczenia o zmianę umowy. 

4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej 

ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o 

zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 



1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 

2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy. 

5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w 

sprawie zmiany umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 

Postanowienie końcowe 

1. Niniejszym Strony ustanawiają osoby do kontaktu w sprawach związanych 

z wykonywaniem niniejsze umowy oraz dane adresowe właściwe dla wzajemnych 

kontaktów: 

a. ze strony Zamawiającego : ………………………….   

b. ze strony Wykonawcy : ……………………………. 
 

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory 

rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla Zamawiającego. 

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia,  

 

 

 

 

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

       ZAMAWIAJĄCY       DATA                      WYKONAWCA                  DATA 

             

 

 

 


