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UMOWA 
zawarta w dniu ………………. 2018 r. pomiędzy: 

 
…………………………………………, z siedzibą w ……………………… wpisaną do rejestru ………………………………. 

reprezentowaną przez ……………………………………….. 
zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ” 

a   
Regionalnym Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360 Zbąszyń) przy ul. Na Kępie 3, Poznań, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470241  
NIP 788-199-54-68, REGON 302487468,  

reprezentowaną przez Zdzisława Podreza, Prokurenta 
zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,  

 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia na podstawie 
Zaproszenia do złożenia oferty, znak sprawy RCZ_1.2/12/2018 została zawarta Umowa z Wykonawcą o treści następującej: 
 

§ 1. 
Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
1. Przedmiotem umowy jest zakup licencji bezterminowej i wdrożenie oprogramowania:……………………….. 
2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca: 

a. dostarczy licencję oprogramowania wyszczególnionego w §1 ust. 1  
b. wykona wdrożenie tj. instalację i konfigurację oprogramowania wyszczególnionego w §1  ust. 1 z kwalifikacją 

instalacyjną podczas wdrożenia (zgodną z wytycznymi GAMP 5) oraz wykona wstępne testy, w ilości 
umożliwiającej jego walidację. 

3. Udzieli 12-miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania od daty podpisania Protokołu 
Odbioru końcowego spisanego po zakończeniu procesu instalacji, konfiguracji i uruchomienia. 

4. Przeprowadzi szkolenie z użytkowania oprogramowania. 
5. Dodatkowo Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy – 

stanowiącym ofertę Wykonawcy w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert opatrzone znakiem sprawy: 
RCZ_1.2/12/2018 

 
§ 2. 

1. Miejsce dostawy i instalacji oprogramowania: Budynek Laboratorium Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu, ul. 
Na Kępie 3 

2. Strony umowy ustalają ostateczny termin wykonania umowy na dzień 21.12.2018 roku.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z dołożeniem należytej staranności oraz z zasadami 

wiedzy technicznej. 
4. Wykonawca oświadcza, iż przy realizacji niniejszej Umowy posłuży się osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje 

do wykonania przedmiotu umowy oraz że ponosi za działania i zaniechania tych osób pełną odpowiedzialność. 
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§ 3.  
1. Wynagrodzenie  należne Wykonawcy za należyte i terminowe zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia 

określonego w § 1 umowy zostało ustalone w wyniku przedstawionej przez Wykonawcę oferty, znak sprawy 
RCZ_1.2/12/2018 na kwotę ……………………………… złotych (słownie: ………………………………).  

2. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku 
……………………. o numerze: …………………………………………………………., na podstawie wystawionych przez 
Wykonawcę faktur VAT, w dwóch ratach: 

a. pierwsza rata w wysokości 50% kwoty netto wskazanej w § 4, ust.1 nastąpi po złożeniu zamówienia w terminie 
do 7 dni o daty otrzymania faktury zaliczkowej, 

b. druga rata w wysokości 50% kwoty netto wskazanej w § 4, ust.1 nastąpi po zrealizowaniu czynności 
opisanych w § 1 w terminie do 7 dni o daty otrzymania faktury końcowej. 

 
§ 4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonej licencji i 
oprogramowania, liczonej od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Gwarancja obejmuje pełen 
serwis techniczny, obejmujący pomoc techniczną oraz aktualizacje do bieżących wersji oprogramowania. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §3 zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne, świadczone 
telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 9:00 do 15:00, przez 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu 
umowy. Wsparcie techniczne obejmuje sytuacje, kiedy program nie działa lub działa niepoprawnie. 

3. Zgłoszenie awarii oprogramowania może być dokonywane w postaci: zgłoszenia telefonicznego, za pomocą faksu, z 
wykorzystaniem serwisu www lub za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu procedurę 
zgłoszenia awarii w tym wzór zgłoszenia serwisowego w dniu  podpisania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania aktualizacji oprogramowania objętego umową w zgodzie z zasadami 
licencjonowania producenta oprogramowania co najmniej w okresie udzielonej gwarancji. 

 
§ 5 

1. W przypadku opóźnienia  w  wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 
wartości netto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu przez Wykonawcę napraw gwarancyjnych, o których mowa w §4, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy, wskazanego w §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.  

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie przekazany lub przedstawiony do wydania Zamawiającemu lub też 
gdy nie będzie posiadał właściwości umówionych w niniejszej umowie oraz załączniku nr 1 do umowy Zamawiający ma 
prawo od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty odstępnego. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający ma prawo 
złożyć Wykonawcy najpóźniej do dnia 15.12.2018 roku.  

4. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do żądania 
naprawienia szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w zakresie, w jakim szkoda ta przekracza 
wysokość kary umownej. 

5. Kary umowne będą płatne na podstawie wystawionej noty księgowej w terminie wskazanym w nocie.  
6. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest ograniczona do kwoty wypłaconego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 
 

§ 6 
1. Żadna ze stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej strony za opóźnienia lub nie wykonanie 

Przedmiotu Umowy z powodu siły wyższej.  
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2. Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie o powyższym zawiadomić druga stronę 
Umowy. Jeżeli przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż 14 dni, strony podejmą decyzję, co do celowości 
dalszej realizacji Umowy. 

 
§ 7 

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się nie ujawniać informacji związanych z działalnością drugiej Strony w 
okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Klauzula poufności dotyczy także 
pracowników i osób współpracujących z każdą ze Stron niniejszej umowy, uczestniczących w realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy. 

2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
 
 
 
 

……………………………………… 

  
 
 
 

……………………………………….. 
  


