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Umowa nr ……………… 
OBJĘCIA  OPIEKĄ  SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA  KOMPUTEROWEGO 

w JEDNOSTCE OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 

W dniu …………………. pomiędzy: 

 
SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy  

ulicy Mirowskiej 15   42-200 Częstochowa 

REGON: 151586247  NIP: 949 17 63 544  KRS: 0000026830 

reprezentowanym przez: 

 

Dyrektora    Wojciecha Koniecznego 

zwanym dalej Zamawiającym  
 

oraz 
 

…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………….  

 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS …………………….., REGON …………………. 

reprezentowanym przez: 

 
……………………………………………….. 

………………………………………………. 
zwaną dalej Wykonawcą, zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 
Przedmiot  Umowy 

 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest objęcie opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego 

wskazanego w załączniku nr …. do niniejszej Umowy wraz z niezbędnym do jego pracy 
oprogramowaniem systemowym, zwanego dalej „Oprogramowaniem”. 

 

§2 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zapewnia: 

 

1. bieżące usuwanie awarii Oprogramowania, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, tzn. usterek w 
zbiorach oraz usterek w zbiorach zgromadzonych danych, powstałych z winy Zamawiającego lub 

niezależnie od Zamawiającego, zwanych dalej „Awariami”;  
 

1.1 Zamawiający zastrzega sobie w Umowie, że w przypadku wystąpienia awarii krytycznej 
oprogramowania medycznego tj. awarii uniemożliwiającej pracę w ramach oprogramowania 

medycznego w całym systemie lub w jego znacznej części Wykonawca podejmie działania 

naprawcze w trybie niezwłocznym po otrzymaniu zgłoszenia o zaistniałym fakcie. Przywrócenie 
systemu do pracy, nie może trwać dłużej niż 12 godzin od momentu rozpoczęcia prac 

naprawczych. Zgłoszenie awarii krytycznych odbywa się pod numerem telefonicznym: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.2 Zamawiający zastrzega sobie w Umowie, że w przypadku wystąpienia awarii zwykłej 
oprogramowania medycznego tj. awarii uniemożliwiającej pracę w ramach oprogramowania 

medycznego poszczególnych komórek organizacyjnych lub użytkowników, Wykonawca 
podejmie działania naprawcze nie później niż 4 godz. od zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii 

zwykłej odbywa się pod numerem telefonicznym. 
……………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. dostęp do internetowej platformy zgłoszeniowej umożliwiającej zgłaszanie awarii oprogramowania, 

udzielanie porad i konsultacji. Dostęp do internetowej platformy zgłoszeniowej odbywa się na 
podstawie indywidualnych kont dla osób (administratorów oprogramowania, wskazanych w 

załączniku nr 3 do niniejszej Umowy). W ramach Umowy Zamawiający może zgłosić 2 osoby 

upoważnione do wykonywania zgłoszeń; 
 

3. możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych i osobistych w siedzibie Zamawiającego 
dotyczących Oprogramowania;  

 
4. doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, wykonywanie ponownych lub 

dodatkowych instalacji Oprogramowania objętego niniejszą Umową; 

 
5. doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego kolejnych 

przedsięwzięć informatycznych; 
 

6. bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, 

uwzględniające potrzeby Zamawiającego. Obowiązek archiwizowania danych spoczywa na 
Zamawiającym; 

 
7. na wniosek Zamawiającego dokonywanie kontroli prawidłowości składowania i zabezpieczenia 

danych gromadzonych za pomocą oprogramowania objętego niniejszą Umową; 
 

8. na wniosek Zamawiającego awaryjne odtwarzanie stanu oprogramowania i zgromadzonych danych 

archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na nośnikach magnetycznych (np. 
ZIP, streamer, CD); 

 
9. na wniosek Zamawiającego weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń przed wtargnięciem tzw. 

„wirusa komputerowego” do systemu informatycznego Zamawiającego. 

 
10. Wdrożenie dodatkowych modułów opisanych w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 
 §3 

Zobowiązania Zamawiającego 

 
W ramach niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 

1. dokonywania czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z 
bezpieczeństwem pracy Oprogramowania oraz całości systemu informatycznego wykorzystywanego 

przez Zamawiającego, na który składa się używany przez niego sprzęt informatyczny oraz 
oprogramowanie; 

 

2. nie dokonywania bez zgody wykonawcy żadnych zmian w konfiguracji Oprogramowania objętego 
niniejszą Umową, 

 
3. zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania, o ile Wykonawca zgłosi taką konieczność. 

§4 

Płatności  
 

1. Za wykonanie niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci miesięcznie z dołu kwotę netto w wysokości 
……………………… złotych, powiększoną o podatek VAT według obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury stawki podatku.  
 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez zmian, 

a zastosowana zostanie stawka obowiązująca na dzień wystawienia faktury VAT lub inna wynikająca 
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
3. Wszystkie należności zostaną zapłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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nr ………………………………………………………………………………………………. w terminie 60 dni od daty 
wystawienia faktury VAT. 

 
4. W przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego w ustalonym terminie należności wymienionych 

w §4 pkt 1 Wykonawca naliczy odsetki ustawowe. 

 

5. Oprócz wynagrodzenia określonego w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia 
wynikającą z Załącznika nr 5 do niniejszej Umowy.  

 

 

§5 

 
Okres obowiązywania Umowy 

 
1. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2021 do 31.12.2021  r. 

 

2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, gdy 
Wykonawca nie wykonuje niniejszej Umowy lub wykonuje ją nienależycie rażąco zaniedbując 

obowiązki wynikające z Umowy, pomimo upływu udzielonego Wykonawcy dodatkowego terminu 
nie krótszego niż 14 dni na zmianę sposobu wykonywania Umowy i usunięcie skutków naruszenia 

postanowień Umowy. 

 
 

§6 
Odpowiedzialność 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wynikającą z 

niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy wyłącznie w granicach 

rzeczywistej straty, z wyłączeniem utraconych korzyści przy czym odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

niniejszej Umowy ogranicza się do równowartości sześciomiesięcznego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o którym mowa w §4 pkt 1 niniejszej Umowy.  

 

2. W przypadku, gdy przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca narusza prawa autorskie osób 
trzecich wówczas jest zobowiązany zwolnić Zamawiającego z długu powstałego wobec osoby, której 

prawa naruszono jeżeli osoba ta zwróci się do Zamawiającego z roszczeniem odszkodowawczym. 
Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty jakie poniósł Zamawiający w związku z dochodzeniem 

od Zamawiającego roszczeń przez osobę trzecią, której prawa naruszono. Jeśli do kosztów tych 
zalicza się koszty ustanowienia pełnomocnika, to ich wartość ustala się według stawek minimalnych 

przewidzianych w przepisach prawa. 

 
§7 

Poufność 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w 
rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa 

również przez 2 lata po zakończeniu niniejszej Umowy, chyba, że z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa wynika dłuższy okres zachowania ich w tajemnicy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których 
dostęp uzyskał w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. W celu powierzenia 

przetwarzania danych osobowych Strony zawierają odrębną umowę, której warunki przewiduje 
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

 
§8 

Zmiany Umowy  

 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
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§9 

Odniesienie do właściwych przepisów 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83). 
 

§10 
Kary umowne 

 
1 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji umowy w terminie określonym w § 2, karę umowną w wysokości 1% 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10 % 

wartości brutto umowy; 

2 Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 
określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie 
przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.  

 

§11 
Postanowienia końcowe 

 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 
2. Strony poddają wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszej Umowy Sądowi właściwemu dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

3. Integralną część niniejszej Umowy stanowi: 

 
3.1 załącznik  – SIWZ 

3.2 załącznik nr 1  – Formularz Ofertowy 
 

Zamawiający      Wykonawca 

 


