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Załącznik nr 3 do SIWZ  

W Z Ó R  
UM O W A N R  …. / M CS / X / 17  

 
zawarta w dniu .............................................. r.  w Warszawie pomiędzy: 

„Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy 
Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338846, której dokumentacja przechowywana jest 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, o kapitale zakładowym 6.606.000,00 zł i numerze NIP 5252465327, REGON 
142049482, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………… 

a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

………………………… z siedzibą, przy ulicy …………………, 00-000 ………………  wpisaną  

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....…………………..    
….. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: …………….., NIP : …………… REGON: 
………., zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

• ……………………………………………………. 

 (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 

(imię i nazwisko ) ......………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą ……………………………… w ………………………,   ul. …………….., wpisanym do 
Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem ..............., NIP: ……………, REGON: 
…………….., zwanym dalej „Wykonawcą” 

Zwanych dalej łącznie „Stronami” 

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

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” zawarto umowę następującej 
treści (dalej: „Umowa”): 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY  
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa, uruchomienie i wdrożenie platformy do 

gromadzenia i przetwarzania badań radiologicznych (zwanej dalej Platformą). 

2. Parametry techniczne przedmiotu umowy, warunki licencji na oprogramowanie wchodzące w 

zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa załącznik nr 1 do Umowy – 

Opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Z chwilą podpisania Końcowego protokołu odbioru i jego mocą Wykonawca udziela 

Zamawiającemu bezterminowej licencji do korzystania z oprogramowania wchodzącego w 

zakres przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.  

4. Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i dokumentów 

utworzonych za pomocą Platformy. 
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5. Wykonawca zapewnia, że posiada prawa autorskie i majątkowe do kodów źródłowych 

aplikacji, dzięki czemu może w dowolny sposób kształtować potencjalne nowe 

funkcjonalności Platformy. 

6. Z chwilą podpisania przez obie Strony Końcowego protokołu odbioru Wykonawca przenosi 

bezterminowo na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w zakresie pól eksploatacji 

opisanych w  OPZ a w szczególności: używania zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 

instalowania i przeinstalowywania na urządzeniach Zamawiającego oraz prawa do wszelkiej 

dokumentacji powstałej w związku z realizacją Umowy. 

7. Wykonawca przez okres 5 lat od podpisania umowy zobowiązuje się do zapewnienia 

utrzymania certyfikacji wyrobu medycznego w klasie IIa z funkcją pomiarową i poddania się 

kontroli w tym zakresie  przez upoważnione organy oraz Zamawiającego. 

§2 

CENA I WARUNKI WYKONANIA UMOWY 
1. Za wykonanie obowiązków określonych w § 1 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

kwotę ………. zł  brutto (słownie złotych: ………..) zgodnie z ofertą cenową z dnia ……… 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia z wszelkimi obowiązkami wynikającymi z 

zawartej Umowy, w tym kosztami licencji potrzebnych do korzystania z oprogramowania 

wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i nadzoru autorskiego. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na zasadach określonych w załączniku nr 1 oraz 

załączniku nr 2 do Umowy. 

§3 

ODBIÓR I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia i stwierdzeniu poprawności 

funkcjonowania Platformy działającej u Zamawiającego, podpisany zostanie przez obie 

strony Końcowy protokół odbioru.  

2. Warunkiem podpisania Końcowego protokołu odbioru będzie: 

1) Wykonanie przez Wykonawcę testów poprawności działania Platformy; 

2) Pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego przekazanych przez Wykonawcę 

wyników testów. 

3) Złożenie u Zamawiającego dokumentacji powykonawczej dla administratorów, 

zawierającą dokładny opis funkcjonalny Platformy z uwzględnieniem jej konfiguracji na 

etapie wdrożenia. 

3. Wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT może nastąpić po podpisaniu Końcowego 

protokołu odbioru, podpisanego bez zastrzeżeń przez strony.  

4. W przypadku podpisania  Końcowego protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub odmowy 

podpisania tego protokołu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 4 

dni od podpisania tego protokołu z zastrzeżeniami lub odmowy jego podpisania, dostarczyć 

przedmiot umowy wolny od wad, których dotyczyły zastrzeżenia tak, aby przedmiot Umowy 

był wykonany zgodnie z  Umową.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni zastrzeżeń w wyznaczonym terminie, albo 

będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia o powyższym 

informacji oraz do żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy. 
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6. Wynagrodzenie, o którym mowa w  § 2 ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Brak uwag do Końcowego protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania 

roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi, w 

przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad. 

8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na 

rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§4 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie … od dnia zawarcia Umowy. 

2. Za datę wykonania Umowy uznaje się datę podpisania Końcowego protokołu odbioru  
przez Strony. 

3. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie w sytuacjach określonych w §10. 

§5 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kar 

umownych w następujących przypadkach oraz w następującej wysokości: 

1) W razie nieterminowego wykonania Umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną  

z tego tytułu w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 oraz w § 3 ust. 4.  

2) Jeśli zwłoka w wykonaniu Umowy przekracza 14 dni, Zamawiający może od Umowy 

odstąpić zgodnie z  § 7 ust. 2 pkt 3, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 

20 % kwoty określonej w § 2 ust. 1, niezależnie od kary umownej naliczonej na 

podstawie pkt 1. 

3) za każde naruszenie przez Wykonawcę, któregokolwiek z postanowień o zachowaniu 

poufności, o których mowa w § 6 Umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

4) w przypadku, gdy Zamawiający wypowie Umowę z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca lub w przypadku wypowiedzenia  Umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartości brutto Umowy określonej w 

§ 2 ust. 1 Umowy. 

5) W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub  

z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu  

w wysokości 0,3 % ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po wyznaczonym terminie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego ww. kary 
umowne, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

3. Zapłata ww. kary umownej nastąpi przelewem na rachunek bankowy drugiej Strony  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

 
§ 6 

Ochrona Danych Osobowych, Poufność 

1. Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 
ust. 2  pkt 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 
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r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwana dalej "ustawą o ochronie danych 
osobowych" oraz zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy – umową powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.  

2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających  
z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę 
takich obowiązków, Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w 
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie 
wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym 
Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym 
szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego (umieszczonej  
w wersji elektronicznej na serwerze ftp: ………………………..), jednak wyłącznie  
w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy 
o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania 
danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga 
każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa  
w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim treści Umowy,  
a także do utrzymania w poufności wszelkich danych, materiałów oraz informacji, w których 
posiadanie wejdzie w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz do zapewnienia im 
ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą. Powyższe nie 
dotyczy informacji powszechnie dostępnych oraz takich które stały się jawne w wyniku 
działań osoby niezwiązanej z Wykonawcą lub zostały ujawnione na podstawie decyzji 
właściwego organu władzy publicznej lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
bądź ich ujawnienie jest niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy lub kontroli jego 
wykonania. 

5. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji Umowy. Wykonawca będzie 
zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich ww. informacji. 

6. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na 
jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z 
Wykonawcą, w szczególności Wykonawca oświadcza, że w sposób udokumentowany 
zobowiąże osoby działające w jego imieniu do przestrzegania postanowień niniejszego 
paragrafu. 

7. W przypadku naruszenia zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie przez 
Wykonawcę, jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie lub  
w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób  
z Wykonawcą, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez 
jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego paragrafu, w szczególności Wykonawca 
odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 
zachowanie przez swoich pracowników i/lub podwykonawców poufności danych i 
informacji otrzymanych przez Zamawiającego, które uzyskał w celu wykonania niniejszej 
Umowy. 

8. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca 
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie oraz podejmie wszelkie niezbędne 
działania, w szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym w celu minimalizacji 
zakresu naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia chronionych informacji. 
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9. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują Strony zarówno w trakcie realizacji 
Umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

§7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w następujących 

przypadkach: 

1) zostanie złożony wniosek o likwidację Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy, które przekroczy 
okres 14 dni. 

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia o powyższym informacji. 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i wypowiedzeniu Umowy powinno nastąpić w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia lub 
wypowiedzenia.                                      

                                                             §8 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONYWANIE UMOWY 
1. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za realizację niniejszej Umowy jest:  

Dyrektor ds. Administracyjnych Marcin Bugaj, e-mail: m.bugaj@mcs-przychodnia.pl, 

telefon (22) 556 94 00 

2. Osobą odpowiedzialną po stronie Wykonawcy za realizację niniejszej Umowy jest: 
……………., e-mail:…………………..………… telefon:………………………… 

3. Zamawiający wyznacza do podpisania Protokołu odbioru Dyrektora ds. 
Administracyjnych Marcina Bugaja, e-mail: m.bugaj@mcs-przychodnia.pl, telefon (22) 
556 94 00. 

4. Do kontaktów z Wykonawcą, wyznaczone zostały następujące osoby ze strony 
Zamawiającego: Dariusz Ganiszewski, tel.(22) 55-69-471.e-mail: dganiszewski@mcs-
przychodnia.pl oraz Arkadiusz Szeląg, tel.(22) 55-69-470.e-mail: szelaga@mcs-
przychodnia.pl 

5. Wykonawca wyznacza ………………………e-mail:…………, telefon:…………………… 
do podpisywania Protokołu odbioru.  

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 1-5 niniejszego paragrafu w czasie trwania niniejszej 
Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale wymaga pisemnego poinformowania 
drugiej Strony o dokonanej zmianie. 

§9 
PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących czynności:  
wdrożenia i serwisu. 

3. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza   
podwykonawcy(om) wykonanie ………….. firmie: ……………………………… 

reprezentowanej przez ………………. mail:…………………………, telefon:…………… 

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z 
tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę 
było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 
Wykonawcy przez jego podwykonawców. 

mailto:m.bugaj@mcs-przychodnia.pl
mailto:m.bugaj@mcs-przychodnia.pl
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§10 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podanych warunków ich wprowadzenia oraz warunków określonych w art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiana przewidzianego terminu wykonania przedmiotu Umowy z powodu: 

1) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
w szczególności: 

a) wstrzymanie wykonywania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego; 

b) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej i innych 
podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej; 

2) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujących brakiem możliwości wykonywania Umowy lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych Umową. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin 
przewidziany na wykonanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w 
należyty sposób, nie  dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

4. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony 
powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia  
i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.  

5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci 
aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) Kodeksu cywilnego, 

3) inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego  
o stanie realizacji przedmiotu Umowy w przypadku spodziewanego opóźnienia w 
realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych problemów związanych  
z terminowym wykonaniem Umowy, w szczególności, gdy pojawi się zagrożenie jej 
wykonania. 

3. W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania przedmiotu umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciążania 
Zamawiającego dodatkowymi czynnościami nieprzewidzianymi w Umowie, a w 
szczególności dodatkowymi obciążeniami finansowymi, z wyłączeniem obowiązków 
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leżących po stronie Zamawiającego nałożonych przez niego przez zmianę przepisów 
prawa. 

4. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 
sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

6. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

 

Następujące załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia, 
2)  Załącznik nr 2 –  Oferta Wykonawcy z dnia ……..., 
3)     Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia danych osobowych 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 


