
 

 

Znak sprawy: DWOMP.V.221.01.2020.ZP 

Załącznik Nr 5 

 

PROJEKT UMOWY 

 

 

W dniu .....................2020 r. pomiędzy: 

Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy 

ul. Oławska 14 50-313 Wrocław 

REGON: 000294846, NIP: 897-15-88-388, KRS:0000043818 reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora - dr n. med. Jarosława Tomczyka 

2. Główną księgową - Małgorzatę Cichoń  

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

……………………………. 

ul………………………………………………. 

Regon: ......................., NIP: ......................., KRS........................................ 

reprezentowanym przez: 

1............................................................ 

2............................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) została zawarta 

umowa następującej treści: 

 

 

§1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja sieci teleinformatycznych oraz dostawa, instalacja 

i konfiguracja urządzeń sieci aktywnej w ramach projektu pn. „Rozbudowa istniejącej 

infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Wojewódzkim 

Ośrodku Medycyny Pracy DWOMP i u Partnerów”, zwanego dalej w treści niniejszej 

umowy „przedmiotem zamówienia", spełniającym wymagane cechy, własności i parametry 

określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

za cenę zgodną z ofertą przetargową Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie równolegle w 4 lokalizacjach Zamawiającego: 

Wrocławiu, Jeleniej Górze, Lubinie i Wałbrzychu. 

3. Szczegółowy opis modernizacji sieci teleinformatycznych stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy określa załącznik nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszej umowy. 

Szczegółowy opis urządzeń sieci aktywnej stanowiący przedmiot niniejszej umowy określa 

załącznik nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszej 

umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę 

ofertą przetargową. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszystkie warunki wykonania 

niniejszej umowy. 



 

 

5. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot niniejszej umowy z najwyższą 

starannością, według najwyższych profesjonalnych standardów. 

6. Przedmiot umowy powinien posiadać kompletną dokumentację użytkownika, a w 

szczególności instrukcje obsługi w języku polskim, nośniki instalacyjne, dokumenty 

gwarancyjne oraz dokumenty licencji wystawione na Zamawiającego. 

7. Zaoferowane urządzenia i podzespoły wchodzące w skład przedmiotu umowy muszą 

posiadać deklarację zgodności z normami Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu 

bezpieczeństwa użytkowania. 

8. Sprzęt objęty przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

jako fabrycznie nowy. 

9. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość tego, iż wszystkie prace instalacyjne 

prowadzone będą w czynnych obiektach służby zdrowia, gdzie przebywa personel 

Zamawiającego, oraz Pacjenci. Tym samym Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia 

wszelkiej staranności w takiej organizacji i planowaniu prac, aby nie zakłócić ustawowej 

działalności Zamawiającego oraz zabezpieczyć ochronę Pracownikom i Pacjentom. 

10. Wykonawca dostarczy oferowany sprzęt na własny koszt i ryzyko do siedzib 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do miejsca 

wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 

§ 2 

Wartość dostaw i usług 

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, na kwotę:  

netto: ............................................................... 

słownie cena netto: ………………………….. 

brutto: .............................................................. 

słownie cena brutto: …………………………. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 

ust.1 oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności 

koszty przewozu, montażu, instalacji i konfiguracji w siedzibie Zamawiającego oraz koszt 

gwarancji. 

 

§ 3 

Warunki płatności 

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 

faktury, przelewem na jego konto w banku ......................., nr 

konta................................................................................... 

2. Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia  

faktury jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art.8 ust.2 ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 

2013r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 935, z późn. zm.) zastrzega, iż termin ten będzie nie krótszy 

niż 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 

Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru „bez 

zastrzeżeń". 

3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę w terminie wynikającym z przepisów 

prawa oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 3 dni od daty wystawienia. 

4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy 



 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie .........dni od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całą realizację zamówienia do momentu 

dokonania odbioru przez Zamawiającego protokołem o którym mowa w §3 i §9 umowy. 

3. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców - jeżeli Wykonawca 

zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom, to ponosi on pełną 

odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym powierzył wykonanie tych 

czynności. 

4. Brak wykonania któregokolwiek zakresu przedmiotu umowy stanowi brak wykonania 

umowy. 

5. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru, 

potwierdzającego prawidłową realizację przedmiotu umowy, są 

a. Mateusz Haglauer  

b. Krzysztof Powrózek 

6. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru, 

będącego potwierdzeniem realizacji przedmiotu zamówienia, są: 

c. ........................................................... 

d. ........................................................... 

7. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego o 

terminie dostawy sprzętu co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem jej realizacji. 

 

§ 5 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji minimum  60-miesięcznej lub dożywotniej 

na dostarczone i skonfigurowane urządzenia oraz wykonane prace zgodnie z treścią złożonej 

oferty oraz wymaganiami SIWZ. 

2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1, liczony będzie od dnia podpisania protokołu 

odbioru „bez zastrzeżeń". 

3. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzeń 

sieci aktywnej w sprawności na warunkach określonych w specyfikacji technicznej 

producenta tych urządzeń oraz diagnostyki i lokalizacji usterek w razie nieprawidłowego ich 

funkcjonowania, 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych awarii zgodnie z wymaganiami 

opisu przedmiotu zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas usunięcia awarii może ulec 

wydłużeniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dodatkowego terminu na naprawę 

urządzeń w szczególności niezbędnego na sprowadzenie brakujących części zamiennych od 

producenta. 

5. Wszystkie naprawy powyżej 5 dni roboczych przedłużają okres gwarancji o czas liczony 

od dnia poinformowania Wykonawcy o awarii do dnia jej usunięcia, chyba że mimo 

wystąpienia usterki możliwe jest dalsze bezpieczne użytkowanie sprzętu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

6. Usunięcie awarii sprzętu uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

karty pracy/raportu serwisowego naprawy gwarancyjnej, który będzie potwierdzał datę 

rzeczywistego usunięcia awarii. 

7. Czynności serwisowe, o których mowa w ust. 3 realizowane będą: 

 1) w siedzibie Zamawiającego, a koszty przejazdu serwisu ponosi Wykonawca, 

 2) bez dodatkowej odpłatności, tj. w ramach wartości przedmiotu umowy, z 

wyjątkiem kosztów napraw wynikających z uszkodzeń spowodowanych przez pracowników   

Zamawiającego w wyniku nieprzestrzegania przez nich instrukcji użytkowania sprzętu, 



 

 

uszkodzeń mechanicznych z winy personelu Zamawiającego, którymi to kosztami 

Wykonawca może obciążyć Zamawiającego.  

8. W przypadku dużej awaryjności dostarczonego w okresie gwarancyjnym, niezawinionej 

przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego dokonać 

nieodpłatnej wymiany wadliwego elementu/podzespołu w terminie do 7 dni od daty 

wezwania, a w razie braku takiej możliwości - całego urządzenia na nowy egzemplarz 

spełniający wymogi SIWZ tej samej klasy lub wyższej, wolny od wad w terminie do 14 dni 

od daty wezwania. 

Warunek dużej awaryjności sprzętu będzie spełniony w przypadku, kiedy liczba zgłoszonych 

Wykonawcy awarii danego elementu/podzespołu urządzenia, niezawinionych przez 

Zamawiającego, przekroczy trzykrotne wystąpienie tej samej usterki sprzętu w ciągu 

kolejnych 12 miesięcy. 

Za datę wezwania uznaje się datę zgodną z wezwaniem przesłanym pocztą elektroniczną. 

10. Serwis gwarancyjny urządzeń sieci aktywnej wykonywany będzie przez: autoryzowany 

serwis techniczny z siedzibą (nazwa, adres): …………………………….. 

(tel./faks, e-mail): …………………………………….. 

11. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca 

przystąpi do ich usunięcia w terminie 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

12. Naprawy wad lub usterek będą dokonywane w godzinach od 8:00 do 16:00 od 

poniedziałku do piątku. 

13. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do instalowania i wymiany  

w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń oraz do wykonywania okresowych 

konserwacji, przez wykwalifikowanych pracowników Zamawiającego zgodnie z zasadami 

sztuki w tym zakresie. 

14. Koszty dojazdu serwisu do i od miejsca użytkowania nie obciążają Zamawiającego  

w okresie gwarancyjnym. 

15. Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

 

 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

 2) za odstąpienie przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w §2 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich 

zapłaty. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

...................................zł, stanowiącej 5% wartości brutto przedmiotu umowy. 



 

 

2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% nastąpi w 

ciągu 30 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, natomiast 

pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady (który wynosi 24 miesiące). 

3. Wykonawca wpłaca zabezpieczenie na konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.  22 

1090 2473 0000 0006 2402 1726 w dniu podpis umowy. 

4. Brak wpłaty zabezpieczenia stanowi podstawę rozwiązania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

 

 

§ 8 

Odbiór końcowy 

1. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę.. 

2. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru. 

3. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, które nadają się do usunięcia, 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad. 

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w trakcie odbioru, Wykonawca 

na swój koszt jest zobowiązany niezwłocznie usunąć ujawnione wady w wykonaniu  

Umowy. 

6. Odbiór przeprowadzany jest w każdej z 4 lokalizacji Zamawiającego, chyba że Strony 

uzgodnią  możliwość przeprowadzenia odbioru za pomocą zdalnego dostępu.  

 

 

 

 

 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem treści ust. 2 poniżej. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest 

możliwa poprzez: 

1) zmianę terminu realizacji umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 

opóźnieniu tego terminu w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo 

działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 

2) zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że 

wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku 

VAT. 



 

 

3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Ochrona Danych Osobowych  

 

1. Strony zobowiązują się przy wykonywaniu Umowy do zapewnienia skutecznej i 

należytej ochrony danych osobowych, do których uzyskały dostęp w związku z 

wykonywaniem niniejszej Umowy, jak również do nie wykorzystywania tych danych 

do celów innych niż realizacja niniejszej Umowy.  

2. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 

119, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. 

U. 2019.1781 t.j.)  

3. Strony zobowiązują się przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

określających przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, 

rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i 

prawa administratora.   

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu 

słusznego interesu drugiej strony. 

2. Wszelkie spory nierozstrzygnięte w sposób polubowny będą rozstrzygane w sądzie 

właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną 

zgodą stron w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności i na zasadach 

wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843), oraz zmian określonych w §9 niniejszej umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz 

oferta Wykonawcy, a także przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

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

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 


