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     Za cznik nr 2 
do Formularza Ofertowego – Projekt Umowy 

 

U M O W A 
zawarta w Radomsku w dniu ………….. 2013 r. pomi dzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zak adem Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA  

w Radomsku, ul. Armii Krajowej 34, REGON 592280386, NIP 772-221-64-28, 

zwanym dalej „Zamawiaj cym”, reprezentowanym przez: 

lek. med. Iwon  Wajand – Dyrektora SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku, 

a  

…………………………………………………………………………………………...

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

………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawc ”, reprezentowanym przez: 

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

        

§ 1 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest przyj cie do realizacji przez Wykonawc  na zlecenie 

Zamawiaj cego nast puj cego zakresu prac obejmuj cych: 

1) Nadzór nad prawid owym dzia aniem systemów komputerowych na terenie ca ego 

Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA  

w Radomsku. 

2) Tworzenie archiwum plików wed ug potrzeb Zamawiaj cego oraz kopii zapasowych, 

kopii bezpiecze stwa systemu medycznego. 

3) Wykonywanie przegl dów, kontroli stanu technicznego i konserwacji sprz tu 

komputerowego min. raz w roku. 

4) Usuwanie na bie co drobnych usterek sprz tu komputerowego. 

5) Zabezpieczenie sieci komputerowej przed dzia aniem osób trzecich. 

6) Konfigurowanie sieci i sprz tu w zale no ci od potrzeb Zamawiaj cego. 

7) Udzielanie pomocy pracownikom Zamawiaj cego przy wykonywaniu sprawozda   

i rozlicze  zgodnie z wymogami formalnymi okre lonymi przez przepisy  
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i uprawnione organy oraz nad ich terminow  transmisj . 

8) Udzielanie pracownikom Zamawiaj cego pomocy dora nej, udzielanie wskazówek  

i sprawowanie kontroli w zakresie obejmuj cym prac  na udost pnionym im 

sprz cie komputerowym i z u yciem zainstalowanych programów dla zapewnienia 

prawid owej eksploatacji sprz tu i oprogramowania 

 przy wykorzystaniu w asnych umiej tno ci, z u yciem w asnych materia ów  

i sprz tu. 

2. Wykonawca o wiadcza, e zapozna  si  z wszystkimi warunkami, które s  niezb dne do 

wykonywania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno ci ponoszenia przez 

Zamawiaj cego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poza wynikaj cymi z zakresu 

niniejszej umowy. 

3. Wszystkie u yte przez Wykonawc  materia y powinny by  zgodne z wymaganiami 

okre lonymi przez producenta urz dze . 

 

§ 2 

Terminy realizacji. 

Ponadto Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania zakresu prac, o których mowa w § 1 pkt 

1 ka dorazowo na zlecenie Zamawiaj cego, niezw ocznie najpó niej w terminie do 2 dni po 

uzyskaniu zlecenia. 

Strony zgodnie ustalaj , e termin wykonania umowy obejmuje równie  termin przeznaczony 

na usuni cie stwierdzonych przy dokonywania odbioru przedmiotu umowy ujawnionych 

usterek i wad. 

 

§ 3 

Obowi zki Wykonawcy. 

Do obowi zków Wykonawcy nale y w szczególno ci: 

1) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy, okre lonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie 

z obowi zuj cymi normami prawa, zasadami wiedzy i sztuki, wytycznymi i zaleceniami 

uzgodnionymi do wykonania, w tym zgodnie z przepisami p.po . i BHP. 

2) Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadaj cych odpowiednie 

kwalifikacje, za których dzia ania lub zaniechania odpowiada jak za w asne. 
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§ 4 

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe. 

Ustala si  wynagrodzenie miesi czne Wykonawcy nale ne za wykonanie przedmiotu umowy  

w wysoko ci rycza towej: 

 …………  z  netto/s ownie: ………………………………………………. netto za m-c, 

 …...……. z  brutto/s ownie: ……………………………………………….. brutto za m-c, 

atne na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiaj cego. 

 

§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy. 

Wykonawca ka dorazowo zg asza Zamawiaj cemu odbiór wykonanych prac. 

Bezusterkowy odbiór pracy dokonany przez Zamawiaj cego stanowi podstaw  do 

wystawienia faktury. 

Je eli w toku odbioru prac lub w okresie 3 miesi cy po ich wykonaniu zostan  stwierdzone 

wady, Zamawiaj cy mo e za da  wykonania prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, 

zachowuj c przy tym prawo domagania si  od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub 

naprawienia szkody wynik ej z opó nienia. 

 

§ 6 

Odpowiedzialno  z tytu u gwarancji. 

Wykonawca udziela Zamawiaj cemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji 

wynosi 6 miesi cy, licz c od daty bezusterkowego przyj cia prac. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  z tytu u gwarancji za: 

1) Wady w wykonawstwie zmniejszaj ce warto  u ytkow , techniczn  wykonanych prac. 

2) Usuni cie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynno ci odbioru lub ujawnionych  

w okresie gwarancyjnym. 

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiaj cy poinformuje  

o tym Wykonawc , wyznaczaj c mu termin do ich usuni cia, który nie mo e by  d szy ni  

24 godziny. 

W przypadku nieusuni cia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiaj cy mo e zleci  

ich usuni cie na koszt Wykonawcy. Jednocze nie za nieterminowe usuni cie wad, 

Wykonawc  obci y kara umowna w wysoko ci 300,00 z  brutto. Wynagrodzenie p atne na 

danie Zamawiaj cego.  
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§ 7 

Wykonawca jest zobowi zany do zachowania poufno ci danych osobowych, co do których 

powe mie wiedz  przy wykonywaniu niniejszej umowy, z wyj tkiem sytuacji przewidzianych 

przepisami prawa. 

 

§ 8 

1. W czasie trwania umowy, a tak e w czasie 3 lat od dnia jej rozwi zania lub wyga ni cia 

Wykonawca zobowi zuje si  do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat 

Zak adu Zamawiaj cego. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, 

zbywanie lub oferowanie do zbycia tajemnicy Zak adu dopuszczalne jest tylko za 

uprzednim, pisemnym zezwoleniem Zamawiaj cego. 

2. W przypadku rozwi zania lub wyga ni cia umowy Wykonawca zobowi zuje si  do 

zwrotu Zamawiaj cemu wszelkich dokumentów i innych materia ów dotycz cych 

Zamawiaj cego, jakie sporz dzi , zebra , opracowa  lub otrzyma  w czasie trwania 

umowy, w czaj c w to kopie, odpisy i zapisy na innych no ników zapisu, najpó niej  

w dniu rozwi zania lub wyga ni cia umowy. 

3. Wykonawca zobowi zuje si  nie rozpowszechnia  w zakresie jego dzia alno ci 

zawodowej i pozazawodowej, informacji dotycz cych Zamawiaj cego oraz osób 

kieruj cych przedsi biorstwem w sposób naruszaj cy dobre imi  i interes Firmy 

Zamawiaj cego. 

4. Za niedope nienie warunków zachowania tajemnicy Zamawiaj cy mo e obci  

Wykonawc  kar  umown  w wysoko ci 1/jednego/ wynagrodzenia miesi cznego 

uzyskiwanego zgodnie z zapisami umowy, a w wypadku, gdy doznana szkoda 

przewy sza warto  tak zastrze onej kary umownej, Zamawiaj cy mo e dochodzi  

uszczerbku maj tkowego przewy szaj cego kar  umown .   

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupe nienia niniejszej umowy dla swej wa no ci wymagaj  

pisemnego aneksu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Rozstrzyganie sporów wynik ych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy 

zgodnie poddaj  s dowi w ciwemu wed ug siedziby Zamawiaj cego. 

4. Umowa zostaje sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla 
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ka dej ze stron. 

5. Niniejsza umowa zosta a zawarta na czas okre lony od ……..…….. do ……………….  

z mo liwo ci  jej wypowiedzenia przez ka  ze stron za 1-miesi cznym okresem 

wypowiedzenia. 

 

 

 

………………………………                                                    ………………………….. 
                  ZAMAWIAJ CY                          WYKONAWCA 

 


