
Załącznik nr 3 do Zapytania – Projekt umowy 

 
 
 

UMOWA (PROJEKT) Nr …………..   
dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego 

zawarta w dniu …………….. 2020 roku w Łodzi, pomiędzy: 
   
Miejskim Centrum Medycznym „Polesie” w Łodzi (90 – 557) przy ulicy Andrzeja Struga 86, 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000139233, NIP: 7272408670, REGON: 000316393, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, które reprezentuje:  
 
Monika Nogala – Dyrektor Centrum, 
 
a                            
………………………………………………………………… 
Adres siedziby: ……………………………………………….,  
NIP: …………… REGON: ………………….   

które reprezentuje:  ………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa została zawarta na mocy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 
tys. euro, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu finansowo księgowego …………….. 

(podać nazwę systemu oraz nazwę producenta), dalej zwanego “systemem” lub 

“oprogramowaniem”, w Miejskim Centrum Medycznym “Polesie” w Łodzi, zgodnie z 

wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
a) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, 

b) dostawa, instalacja oraz wdrożenie oprogramowania (w tym migracja danych), 

c) przeprowadzenie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy testów systemowych, 

d) przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 

e) wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji, 

f) serwis gwarancyjny przez okres 12 miesięcy, 

g) opieka serwisowa przez okres 1 miesiąca. 

3. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Zamawiającego przy ul. A. Struga 86 w Łodzi. 
 

 



 

§ 2 

Obowiązku Stron  

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz 

postanowieniami załącznika nr 1 do umowy, 

b) zrealizowania dostawy, instalacji wdrożenia systemu w czasie pracy Zamawiającego, tj. w 

godzinach od 8 00 do 16 00 w dni robocze, 

c) udostępnienia i świadczenia  usług  opieki  serwisowej  w  czasie  pracy  Zamawiającego,  tj. 

w godzinach od 8 00 do 16 00 w dni robocze, 

d) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi  praktykami stosowanymi 

przy instalacji, programowaniu i wdrażaniu systemu, 

e) zaplanowania,  przygotowania  i  wykonania  instalacji  oraz  wdrożenia  systemu  wraz z 

dostarczeniem dokumentacji użytkowania systemu zawierającej opis i zasady korzystania 

z systemu w języku polskim, 

f) zaplanowania i przeprowadzenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, odpowiednich szkoleń 

dla pracowników Zamawiającego, przyszłych użytkowników systemu, 

g) migracji danych, 

h) zapewnienia 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego, 

i) opieki serwisowej na warunkach określonych w niniejszej  umowie, 

j) wykonania umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy 

infrastruktury Zamawiającego. 

2. W ramach realizacji postanowień wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje 

się do: 

a) wyznaczenia pracowników do współpracy z Wykonawcą, 

b) udostępnienia Wykonawcy stanowisk komputerowych, infrastruktury fizycznej sieci 

komputerowej oraz pomieszczeń, w których znajdują się te urządzenia, 

c) zapewnienia dostępu do telefonicznej sieci publicznej oraz internetu w miejscu wykonania 

umowy, 

d) informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian w 

działalności Zamawiającego, które mają lub mogą mieć wpływ na przebieg realizacji 

niniejszej umowy, 

e) zapewnienia personelowi Wykonawcy możliwości wykonywania pracy w miejscach 

pozostających pod kontrolą Zamawiającego, w uzgodnionych godzinach, oraz 

udostępnienia pomieszczenia do pracy, wyposażonego w sprzęt z dostępem do sieci 

internetowej i telefonicznej, 

f) wykonania prac umożliwiających wdrożenie systemu zgodnie z zaakceptowaną metodyką 

wdrożeniową Wykonawcy oraz współpracy z Wykonawcą w celu realizacji umowy, 

g) udostępnienia, w uzasadnionych przypadkach, Wykonawcy  informacji przechowywanych  

w bazach danych dotychczasowego systemu finansowo – księgowego, celem zapewnienia 

sprawnego wdrożenia Systemu. Udostępnianie to nastąpi wg procedur zapewniających 

przestrzeganie Ustawy o ochronie danych osobowych z   dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U.  z 

2018r.  poz. 1000 z późn. zm.). 



 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminach wskazanych poniżej: 

a) w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania w standardowej wersji - nie później niż do 
15.01.2021 r., 

b) w zakresie dostosowania oprogramowania do szczegółowych wymagań Zamawiającego – nie później 
niż do 28.02.2021r.,  

c) ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia i podpisanie  końcowego protokołu 

odbioru – nie później niż do 31.03.2021r.,  

d) w zakresie opieki serwisowej przez okres 1 miesiąca po podpisaniu protokołu odbioru, 

e) świadczenie serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego systemu przez okres 12 miesięcy po 

podpisaniu protokołu odbioru. 

2. Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania w okresie obowiązywania Umowy.  W tym 

celu  obydwie Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za właściwą realizację zobowiązań Stron 

wynikających z Umowy i zapewnienie zgodnego współdziałania, tj .:  

1) Ze strony Zamawiającego:  ………………………. ,  e-mail: ………….………….. 

                         tel: ……………………, fax: …………………………. 

2) Ze strony Wykonawcy:  ………………………. ,  e-mail: ……………..………….. 

                         tel: ……………………, fax: …………………………. 

 

2) Ze strony Wykonawcy:  ………………………. ,  e-mail: ………….…..………….. 

                         tel: ……………………, fax: …………………………. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 2 pkt. a)-e) Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….………. zł netto (słownie: ………….. zł …./100). 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 2 pkt. f) Wykonawcy przysługiwać 

będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……..………. zł netto (słownie: 

……………….. zł …./100). 

3. Na  wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  składa  się  całość  kosztów  związanych z 

kompleksową realizacją przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust 2 pkt a)-e).  

Pominięcie przy wycenie i nieujęcie w ryczałcie jakiegokolwiek elementu nie będzie stanowiło 

podstawy żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

4. Kwota wymieniona w ust. 1 oraz 2 powiększona będzie o stawkę należnego podatku od towarów 

i usług VAT  obowiązującą w dacie podpisania umowy.  

5. Termin zapłaty faktury za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 21 

dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

6. Dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążania rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca ma możliwość przesłania droga elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej  w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 



8. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej   na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl .   

9. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze.   

10. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisuje dane 

nabywcy: 

 nabywcą jest jednostka:  Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, 

 w sekcji NIP należy wpisać   7272408670, 

 jako typ numeru PEPPOL należy wpisać NIP, 

 w polu numer PEPPOL należy wpisać NIP:  7272408670 , 

 sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem wykonania usługi.                        

 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisuje dane nabywcy: 

 nabywcą jest jednostka:  Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, 

 w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP  7272408670, 

 jako Rodzaj adresu PEF należy wpisać NIP, 

 w polu numer PEF należy wpisać NIP:  7272408670 , 

 sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem wykonania usługi.                        

11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania na poniższy mail:  sekretariat@mcmpolesie.pl. 

 

§ 5 

Gwarancja i opieka serwisowa 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wady fizyczne i błędy w funkcjonowaniu oprogramowania na 

okres 12 miesięcy. 

2. Pod pojęciem wadliwości fizycznej oprogramowania strony rozumieją w szczególności: nie 

istnienie w programie wszystkich uzgodnionych modułów, nie wykonywanie przez program 

wszystkich określonych w dokumentacji funkcji, brak zasadniczej bezbłędności wykonywania 

przez program jego podstawowych funkcji, brak zdolności programu do pracy w określonym 

systemie operacyjnym i przy określonych wymaganiach sprzętowych, nie spełnianie przez 

system funkcji, jaką ma on spełniać u Zamawiającego. 

3. Za błąd w funkcjonowaniu oprogramowaniu Strony rozumieją funkcjonowanie systemu w 

sposób niezgodny ze specyfikacją oprogramowania. 

4. W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub błędów w funkcjonowaniu oprogramowania 

objętego gwarancją, Wykonawca zobowiązuje się do:  

 usunięcia błędów oprogramowania lub  

 dostarczenia i zainstalowania wolnej od wad wersji oprogramowania.  

5. Zamawiający ma prawo  dokonania wyboru sposobu usunięcia wady oprogramowania spośród 

wskazanych w ust. 4 powyżej. Okres gwarancji biegnie na nowo po usunięciu błędów 

oprogramowania u Zamawiającego lub po dostarczeniu i zainstalowaniu  wolnej od wad wersji 

oprogramowania.  



6. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia wady lub błędu w funkcjonowaniu 

oprogramowania w czasie 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z wykonywania obowiązków objętych 

gwarancją, w tym koszty dojazdów w przypadku konieczności wykonania obowiązków u 

Zamawiającego.   

8. Wyłącznie w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych 

Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o takim zamiarze i braku 

niezwłocznej skutecznej reakcji z jego strony ma prawo skorzystać na koszt Wykonawcy z usług 

zastępczych bez utraty gwarancji. W przypadku skorzystania z takiej możliwości zakres 

wykonanych prac zostanie udokumentowany przez wykonawcę zastępczego zgodnie z ogólnymi 

zasadami dokumentowania projektów informatycznych, a dokumentacja zostanie przekazana 

Wykonawcy celem umożliwienia dotrzymania gwarancji przez Wykonawcę. 

9. Opieka serwisowa będzie realizowana zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. 

 

 § 6 

Licencje 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oprogramowanie wraz z dokumentami 

potwierdzającymi udzielenie Zamawiającemu licencji (licencje mogą być dostarczone w formie 

elektronicznej lub papierowej) na jego użytkowanie nie później niż z chwilą dostawy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprogramowanie jest legalne oraz że jest uprawniony do 

dystrybucji jego wersji licencyjnych zgodnie z wymogami producenta oprogramowania. 

3. Wszystkie licencje na oprogramowanie będą licencjami niewyłącznymi, nie będą obejmowały 

uprawnienia do udzielania sublicencji i będą udzielone na czas nieoznaczony, przy czym uprawnienie 

licencjodawcy do wypowiedzenia licencji ograniczone będzie jedynie do sytuacji nielegalnego 

korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania, lub innych programów tego samego producenta.  

4. Zakres każdej licencji na programy wchodzące w skład oprogramowania będzie obejmował 

uprawnienie Zamawiającego do korzystania z niego na następujących polach eksploatacji:  

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie;   

b) wprowadzanie i zapisywanie oprogramowania w pamięci komputerów, odtwarzanie, 

utrwalanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie oprogramowania, 

w tym również gdy czynności te wymagają zwielokrotnienia oprogramowania;   

c) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania;   

d) sporządzanie kopii zapasowej oprogramowania (kopii bezpieczeństwa);  

e) tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmian układu lub jakichkolwiek innych 

zmian oprogramowania lub jego części.  
 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia 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. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie, pod rygorem nieważności tego oświadczenia. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym 

celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w ciągu kolejnych 30 dni. Wezwanie 

będzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:  

a) za opóźnienie w dostawie i instalacji kompletnego i niewadliwego oprogramowania w 

wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia;  

b) za opóźnienie w realizacji usługi opieki serwisowej w wysokości 5% wynagrodzenia netto 

określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia;  

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 pkt 1 umowy;  

2. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wartość 

kar umownych, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda będzie wyższa niż wysokość kar 

umownych.  

3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych nałożonych na 

Wykonawcę z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem.  

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata kary umownej, która nie zostanie potrącona z 

wynagrodzeniem Wykonawcy, będzie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni licząc od 

dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej.  

 

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych 

Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie odpowiednich zgód 

lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, dalej: RODO) i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, stosując przy 

tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę 

danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom 

upoważnionym. 

 

 

 



 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy w całości ani w części osobie 

trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie 

swoich danych, w szczególności o zmianie osób uprawnionych do reprezentowania, rachunku 

bankowego oraz adresie swojej siedziby, pod rygorem skutecznych doręczeń na adres wskazany 

w umowie. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będzie w pierwszej instancji rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

                   

      Zamawiający Wykonawca 

 

 

 .........................................................                     ......................................................... 


