
Załącznik nr 5 do SWZ 
 

WZÓR UMOWY 
UMOWA NR          /2022 

 
zawarta w dniu …………...2022 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778, 
 
reprezentowanym przez: 
 
-………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 
 
a 
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem ……………… prowadzonego 
przez …………………………………………, która posługuje się numerem NIP 
……………………………. oraz numerem REGON …………….…………, 
 
reprezentowanym przez 
 
-…………………………. …………………………………………………………………………., 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”. 
 

§ 1 
Tryb zawarcia umowy 

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w następstwie przeprowadzenia 
postepowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na 
Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem odnawialnym dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, (BZP.38.382-5.22), 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ……...  z dnia …………. 2022r. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest Kompleksowa usługa bankowości elektronicznej z kredytem 

odnawialnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do umowy.  
3. Ilości na 36 miesięcy i ceny miesięczne, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy 

określających zasady zmian cen, w tym § 9 ust. 1 umowy, podane zostały w Formularzu 
cenowym stanowiącym Załączniku nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi określone w Szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 
umowy, a Zamawiający do zapłaty umówionej ceny określonej w § 2 ust. 7 umowy. 

6. Wszelkie kary nałożone na Zamawiającego przez organ kontrolny, a wynikające z braku 
staranności w wykonywaniu umow, będą potrącane Wykonawcy z należności za dany 
miesiąc. 

7. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi: 
 
 



 
W tym: 
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych: …………………………….…% 
słownie:……………………………………………………………………………………………………. 
Sposób kalkulacji WIBIDu 3M: .……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych: 
………………………………% 
słownie: 
………………………………………………………………………………..……….…………………… 
Sposób kalkulacji WIBIDu O/N: …………………..………………....……………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: 
……..…………………..……% 
słownie: 
……………………………………………………………………….……………………………………. 
Sposób kalkulacji WIBORu 3M: .…………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prowizja od udzielonego kredytu - …………..…% 
słownie: 
………………………………………………………………………………………….…………………. 

8. W czasie obowiązywania umowy nie zmienne będą opłaty i prowizje od czynności 
bankowych, o którym mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 

9. Termin realizacji przedmiotu umowy: 
 przez okres 36 miesięcy, tj. od dnia 01.03.2022r. do dnia 28.02.2025r. z zastrzeżeniem, że 

przygotowanie systemów elektronicznej (internetowej) obsługi Wykonawcy, a także 
szkolenie w tym zakresie zostanie zrealizowane do dnia 01.03.2022r. 

 
§ 3 

Warunki płatności 
1. Należność za wykonany przedmiot umowy płatna będzie raz w miesiącu poprzez 

potrącenie z konta Zamawiającego określonego wynagrodzenia. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone i płatne w złotych polskich. 
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011r. o 

działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 
przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, 
jest nieważna. 

 
§ 4 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 
1. W celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania bankowości elektronicznej u 

Zamawiającego, Wykonawca: 
1) dostarczy i zainstaluje odpowiedni sprzęt i oprogramowanie; 

Łączna cena netto [PLN]  
Cena netto słownie  
Łączna cena brutto [PLN]  
Cena brutto słownie  



2) przeszkoli wyznaczonych pracowników (6 pracowników) Zamawiającego z obsługi 
systemu bankowości elektronicznej; 

3) w ramach  pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni 
możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych 
systemów (program finansowo - księgowy, płacowy) do systemu bankowości 
internetowej; 

4) zapewni usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę w systemie bankowości 
elektronicznej w terminie 24 godzin od zgłoszenia takiej awarii. W przypadku 
zgłoszenia awarii w dzień poprzedzający święta, dni ustawowo wolne lub w dzień 
poprzedzający dni wolne od pracy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia awarii do godziny 12:00 dnia następującego po tych dniach wolnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami złożonej oferty; 
2) realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy przy użyciu własnych narzędzi i 

materiałów przy dołożeniu najwyższych starań, aby realizacja ich nie zakłócała ciągłości 
prowadzonej przez Zamawiającego działalności; 

3) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć 
na realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową 
realizację przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu; 

4) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji 
uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie 
działalności gospodarczej. 

 
§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przedstawienia zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ na cesję w terminie do 
45 dni od daty podpisania umowy kredytu; 

2) dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do 25 lipca danego roku, 
sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, 
informacja dodatkowa) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta (jeżeli 
Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku; 

3) składania Bankowi w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 40 dni po 
upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu 
i rachunku zysków i strat; 

4) dostarczania do Banku aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu – 
niezwłocznie po ich podpisaniu. 

 
§ 6  

Osoby upoważnione 
1. Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunków Zamawiającego podpisane przez 

osoby upoważnione do wydania odpowiednich dyspozycji oraz do wysokości środków na 
rachunku, co do którego złożono dyspozycję. 

2. Nie dopuszczalne jest zrealizowanie dyspozycji przez Wykonawcę w ciężar salda 
debetowego. 

3. Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach 
bankowych są wyłącznie osoby wymienione w „Karcie wzorów podpisów”. 

4. „Karta wzorów podpisów”, o której mowa w § 6 us. 3 umowy, stanowi Załącznik nr 3 do 
umowy i jest jej integralną częścią. 
 

 



§ 7 
Osoby upoważnione 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest: 
a) ze strony Zamawiającego: 

Pani Maria Zawada – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych (32 47 84 
500),  
Pani Agata Szpak – Główny Księgowy (32 47 84 517) 

b) ze strony Wykonawcy - Pan(i) –  
 

………………………………………………………….…………………………………….…. 
                                                                             (imię, nazwisko, nr. telefonu) 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 8% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych 
niż wymienione w § 8 ust. 1 lit. a) i b) umowy Zamawiający naliczy karę umowną w 
wysokości 3% wartości umowy brutto. 

2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od 
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, lecz innych niż określone § 10 umowy i 
Kodeksie Cywilnym, w wysokości 8% wartości umowy brutto za wykonanie całego 
przedmiotu umowy. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości brutto umowy, 
określonej w § 2 ust. 7 umowy. 

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty 
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 
dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak 
zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
w stosunku do Zamawiającego. 

5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody w tym utraconych korzyści, 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
zgodnie z art. 471 lub innym odpowiednim przepisem Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem 
utraconych korzyści, których Zamawiający nie udowodni. 

 
§ 9 

Zmiana umowy 
1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach 

opisanych poniżej: 
1) Wnioskowanie o zmianę – Strony: 

a) Wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany; 
b) Wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmian; 
c) Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany. 

2) Opis zmiany: 
a) zmiana zakresu czynności bankowych, o których mowa w Formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy; w razie wystąpienia takiej potrzeby przez 
Zamawiajacego w oparciu o własną ocenę potrzeb; 

b) ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług; 
c) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o ile zmiany te będą 



miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia oraz pod 
warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje zmiany w sposobu realizacji umowy; 

d) zmiana zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, mających bezpośrednie zastosowanie do cen 
zaoferowanych przez Wykonawcę, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przez Wykonawcę zamówienia oraz pod warunkiem, iż zmiana ta nie 
spowoduje zmiany w sposobie realizacji umowy; 

e) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przez Wykonawcę zamówienia, od dnia wejścia w życie takiej zmiany, 
zmiana ta nie spowoduje zmiany w sposobie realizacji umowy; 

f) zmiana wysokości wynagrodzenia związana ze zmianą ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

g) zmiana terminu realizacji płatności w przypadku zmiany przepisów 
obowiązujących w ustawie z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych; 

h) inne nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3) Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę: 
a) określenie rodzaju i zakresu zmiany; 
b) termin wprowadzenia zmian; 
c) należy podać, w jaki sposób i dlaczego zmiana jest konieczna dla wykonania 

umowy. 
4) Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego, co 

najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do 
Sekretariatu Zamawiającego. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski 
niezawierające elementów opisanych powyżej nie będą rozpatrywane. 

2. W przypadku zmiany wartości umowy, na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 lit.  b) umowy, nie 
jest wymagany aneks do umowy, a zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia w 
życie zmienionej stawki  podatku od towarów i usług. W takim przypadku wartości netto 
wynagrodzenia pozostają bez zmian, zaś wartości brutto ulegają zmianie stosownie do 
zmienionej stawki podatku  od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany wartości umowy, na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 lit. c) – e) umowy, 
Wykonawca przedstawi odpowiednie oświadczenia i dokumenty uprawdopodobniające 
wpływ zmiany przepisów prawa na poziom wynagrodzenia dla pracowników 
wykonujących prace związane z realizacją umowy wraz ze szczegółową kalkulacją zmiany 
kosztów w tym zakresie oraz pod warunkiem, że zakres zmian wynikać będzie z 
wprowadzonych zmian przepisów prawa. 

4. W przypadku zmiany wartości umowy, na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 lit. f) umowy, zmiana 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniająca Strony 
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 25% w stosunku do 
poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowym 
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień zaistnienia przesłanki w postaci 
wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
o 25%. Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie ustalona w oparciu o wskaźnik zmiany 
ceny materiałów lub kosztów ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.  

5. Zmiana osób, o których mowa w § 7 umowy, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie 
wymaga zmiany umowy. 

6. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków w niej wskazanych, wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 



§ 10  
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej; 

3) w sytuacji, gdy Wykonawca naruszy jakiekolwiek postanowienia umowy i nie skoryguje 
tego naruszenia w ciągu 2 dni roboczych od przekazania wezwania przez 
Zamawiającego. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. a) umowy, Zamawiający odstępuje 
od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający odstąpi od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu za 
uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem umowy i równoczesną spłatą zobowiązań 
wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz 
powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie sporne sprawy, Strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku 

braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
3. Niniejszy dokument umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, żadne z 

oświadczeń, zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa 
się na treść umowy. 

4. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia umowy są nieważne, albo gdyby wystąpiła luka w 
umowie, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona, chyba, że nieważnością 
dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iż bez postanowień 
dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną takimi 
ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie 
skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji Stron będą w maksymalnym stopniu 
zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością. 

5. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pracowników i 
pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym  
wyłącznie z wykonywaniem umowy. 

6. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje (w szczególności o 
charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, finansowym, ekonomicznym 
oraz handlowym, w tym informacje dotyczących strategii Stron, planów rozwojowych, 



inwestycji oraz procedur stosowanych u Stron) i dokumenty uzyskane podczas oraz w 
związku z wykonaniem umowy, z wyłączeniem informacji i dokumentów podlegających 
udostępnieniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

7. Każda ze Stron obowiązana jest zapewnić przestrzeganie postanowień, o których mowa w 
§ 11 ust. 6 umowy, w szczególności poprzez odebranie stosownych przyrzeczeń lub 
pisemnych zobowiązań, przestrzeganie postanowień o których mowa powyżej przez 
swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie przy 
wykonywaniu umowy, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną 
oraz zastosowanie odpowiednich środków ochrony informacji. 

8. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ewentualnym rozwiązaniu umowy lub 
odstąpieniu od umowy. 

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

 
Załącznik do umowy: 
1 – Formularz cenowy 
2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
3 – Karta wzorów podpisów 
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