
Załącznik nr 2 

strona 1 z 4 

WZÓR UMOWY 
nr EIZ-10/2013-NS/14-2014 

 
zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy: 

 
pomiędzy: 

  
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym 
Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
numer KRS 0000067701, NIP: 642-25-85-351, Regon: 272780323, 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora –  
zwanym dalej Zamawiającym, 

a 
 

............................................................................................................................, 
z siedzibą w ................................, przy ul. ........................................................................, wpisaną 
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym  w ........................................................... 
pod nr KRS .................................... . * 
 
……………………………………………………………………………………………, 
zamieszkałą/ym w …..  przy ul. ………………., (..-…) …………,  
NIP: ....................., PESEL: ..................... 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ……...........................................................……  
z siedzibą w ………………, ul. …………….. , (…-…..) …………..,  
wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki,   
NIP ……………., Regon …………………* 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
reprezentowanym przez: 
..................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 
W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie, 

powyżej zostaną wpisane dane wszystkich tych wykonawców oraz dane ich pełnomocnika 
do zawarcia umowy, a powyższe zapisy zostaną uzupełnione o następujące: 

 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono 

niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – o ile przewidziano wniesienie zabezpieczenia   

2. Pełnomocnik Konsorcjum oświadcza, że posiada ważne pełnomocnictwo do zaciągania 
zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

 
Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy zgodny 
z numerem umowy) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
14 000 euro, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, na mocy którego nie stosuje się przepisów ww. ustawy do zamówień o tej 
wartości. 

 
§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostaw ę oprogramowania 
antywirusowego  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy („Formularz cenowy” – 
załącznik nr 1 wraz z „Charakterystyką oprogramowania” – załącznik nr 1A - wg oferty). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnej aktualizacji oprogramowania, baz 
definicji wirusów oraz wsparcia technicznego przez okres obowiązywania licencji, tj. 2 lata 
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od daty dostarczenia oprogramowania, o której mowa w § 2. Wsparcie techniczne polega 
na udostępnieniu linii telefonicznej nr ………………………….. dostępnej w dni robocze w godz. 
08.00 - 16.00, umożliwiającej udzielanie porad technicznych, instrukcji i konsultacji 
telefonicznych dotyczących eksploatacji, funkcjonowania, użytkowania i obsługi zainstalowane-
go oprogramowania.  

4. Umowa zawarta jest na okres 2 lat od daty aktywacji oprogramowania.  
5. Strony postanawiają, że za przedmiot umowy, określony w ustępach 1, 2 i 3 Zamawiający 

zapłaci kwotę netto łącznie ……….  zł powiększoną o obowiązującą stawkę VAT wynoszącą 
…… , co daje brutto ……………. zł. (określoną w formularzu cenowym) 

 
§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania wraz z niewy-
łączną licencją na korzystanie z tego oprogramowanie w formie elektronicznej do 7 dni od dnia 
zawarcia umowy co mieści się w kwocie brutto o której mowa w § 1 ust. 5 powyżej. 
 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć licencję na korzystanie z oprogramowania w formie 

pisemnej wraz z nośnikiem zawierającym ww. oprogramowanie do 14 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

2. W cenę zamówienia wliczony jest koszt dostawy licencji oraz nośnika zawierającego ww. opro-
gramowanie w formie pisemnej do siedziby SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przy ul. Ener-
getyków 46. 

 
§ 4. 

 
1. Płatność za realizację zamówienia będzie zrealizowana w 2 równych ratach wynoszących 

po ………………… zł brutto każda. Faktura VAT obejmująca pierwszą ratę zostanie wystawiona 
po realizacji obowiązku, o którym mowa w § 3, a faktura VAT obejmująca drugą ratę – po upły-
wie 1 roku. 

2. Termin płatności faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 1 wynosi 60 dni, licząc od dnia 
doręczenia prawidłowo (pod względem merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury VAT 
do siedziby Zamawiającego  

3. Cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji 
wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 
o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. W takim przypadku obowiązująca pozostaje 
cena netto powiększona o należny podatek VAT. 

4. Wykonawca w razie zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 3 jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany cen. 
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy (zgodnie z ust. 3) zmiana 
stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, pod warunkiem 
przesłania przez Wykonawcę informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym z 7-dniowym 
wyprzedzeniem w stosunku do daty wejścia w życie przedmiotowej zmiany. 

5. W każdym przypadku wzrostu cen brutto, zmiany te będą wprowadzone wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 5. 

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy przez Wykonawcę, Zamawiający może nałożyć 
na Wykonawcę karę umowną w wysokości 3 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień 
opóźnienia.  

2. Opóźnienie w dostawie przekraczające 7 dni roboczych uprawnia Zamawiającego do odstąpie-
nia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, jak również z innych przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – takich jak  naruszenie § 1 ust. 3, uprawnia Zamawiającego do na-
łożenia kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia brutto. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Za-
mawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Po bezskutecznym upływie 
terminu Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do docho-
dzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach 
ogólnych. 
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§ 6. 

Wykonawca oświadcza, że bez pisemnej zgody Zamawiającego nie powierzy podwykonawcom 
wykonania żadnej części niniejszego  zamówienia.  

 
§ 7. 

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. 

 
 

§ 8. 
1.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 
przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest 
nieważna.  

2.  Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 
pod rygorem bezskuteczności: 
- jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. 
in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 
pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji 
ustawowej lub umownej; 
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 
działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść 
umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez 
Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia 
woli. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 
- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy; 

- umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek 
formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić 
wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem bezskuteczności.   

4.  W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości do 20 % wartości brutto 
wskazanej w § 1 ust. 5 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa 
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej na zasadach ogólnych. 

 
 

§ 9. 
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji zapisów niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności 

rozstrzygane na drodze polubownej. 
2. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 10. 
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy, gdy Wykonawca zaoferuje 

niższą cenę przedmiotu umowy oraz w innych przypadkach przewidzianych niniejszą 
umową. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 11. 

Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy zostanie unieważnione przez właściwy organ 
lub sąd, nie będzie miało to wpływu na ważność innych postanowień. W takim przypadku nieważne 
postanowienia zastąpione zostaną uzgodnionymi przez strony postanowieniami odbiegającymi 
w najmniejszym stopniu od pierwotnych. 

 
§ 12. 

1. Załączniki do niniejszej umowy oraz zaproszenie do złożenia oferty i oferta Wykonawcy, 
stanowią jej integralne części. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Załącznik do umowy: 

1. Formularz cenowy wraz z załącznikiem nr 1A: „Charakterystyka oprogramowania”. 
 
 
...................................................       .................................................. 

Wykonawca            Zamawiający 
 
 
 


