
(Wzór) UMOWA NR WSS/……..../2022/DZP/....... 

 
poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 i nast. ustawy z dnia  11 

września 2019r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z  2019r. poz. 2019 z późn. zm.) 

zawarta w dniu ..................2022r.  w  Tychach  pomiędzy:  

Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 102, (43–100 Tychy), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302837, kapitał zakładowy              

w wysokości 113 916 650,00zł, NIP 634-267-03-10, REGON 240872286 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej  „Zamawiającym”,       

a 

.............................................. przy ul…………………………………………………………………………………………………………………… 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy …............................... 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ….........................., kapitał zakładowy  

w wysokości  …..................................zł  NIP: .........................................., REGON ….................................... 

reprezentowaną przez:  

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

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

zwaną dalej „Wykonawcą”   

o następującej treści:  

§1 
Przedmiot umowy 

 

1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania                   

o udzielenie zamówienia publicznego nr ……./22/ZP/TPbN, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje 

do wykonania: Zakup dodatkowych licencji do oprogramowania INFOMEDICA/AMMS  zwaną dalej 

„przedmiotem umowy”, którego ilość, rodzaj i cena wymienione są w formularzu cenowo– 

asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji i dostawy ww. 

oprogramowania. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne zaświadczenie producenta oprogramowania 

Infomedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A. potwierdzające uprawnienia w zakresie dystrybucji 

oprogramowania oraz świadczenia usług informatycznych z nim związanych. Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć zaświadczenie producenta na każde wezwanie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadcza, 

że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu jest wolny od wad prawnych  i fizycznych oraz, że jest 

zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi 

obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi                    

z treści niniejszej umowy, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, stanowiącymi 

integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że licencje na oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu Umowy ściśle 

odpowiadają warunkom zamówienia określonym w SWZ. 



5. Przedmiotem umowy jest dostawa licencji oprogramowania, w którego zakres wchodzi: 

a) Zakup dodatkowych licencji do posiadanego oprogramowania Aplikacyjnego Infomedica/AMMS do modułu 

Kadry (3 szt). 

 moduł jest elementem sytemu kadrowo-płacowego pakietu InfoMedica/AMMS, 

 pozwala na elektroniczne prowadzenie akt osobowych pracowników jednostki, 

 gromadzi informacje o bieżącym zatrudnieniu i historii zatrudnienia pracowników, 

 gromadzi i przetwarza dane o absencji pracowników. 

b)Zakup dodatkowych licencji do posiadanego oprogramowania Aplikacyjnego Infomedica/AMMS Środki 

Trwałe (1 szt).  

 moduł jest elementem pakietu Infomedica/AMMS 

 pozwala na ewidencję majątku trwałego jednostki, 

 pozwala na prowadzenie dokumentacji księgowej dla składników majątku w oparciu o dokumentację 

pierwotną. 

 moduł pozwala naliczać umorzenia i amortyzację dla aktywnych składników majątku trwałego, 

 rozwiązanie pozwala na rozliczenie amortyzacji do celów biznesowych i podatkowych zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 program współpracuje z modułem finansowo-księgowym pakietu Infomedica/AMMS. 

6. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe licencje,  nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na 

innym urządzeniu. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada wszelkie wymagane przepisami 

prawa certyfikaty i atesty, jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych, w szczególności nie jest 

przedmiotem zastawu oraz nie jest obciążony innymi prawami osób trzecich.  

       Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. Dostarczenie przedmiotu umowy 

nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobligowany jest do 

dostarczenia wymaganych przepisami prawa dokumentów. Należyta realizacja obowiązków Wykonawcy w 

zakresie dostawy przedmiotu umowy zostanie potwierdzona przez strony w treści protokołu zdawczo – 

odbiorczego, w którym Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń. 

      W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 

powiadomi o tym Wykonawcę, który w ciągu kolejnych 7 dni od powiadomienia zobowiązany jest do 

dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z umową lub usunięcia wad, zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy, tj. do dnia …………….. 2022r.  

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy  w tym, aktualizacji, 

dokumentacji lub nośnika. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną na 

zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi przy sprzedaży. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty wykazanej w formularzu 

asortymentowo- cenowym, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy: 

Pakiet nr 2 

brutto:   ............................ zł    

(słownie:.............................................................................................................../100) 

netto:   ........................... zł  +  należny podatek VAT ………………..  zł  

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy, w terminie 30 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez niego 

fakturze VAT. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli obu Stron 

protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.  



4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym obejmuje wynagrodzenie autorów i właścicieli autorskich praw majątkowych z tytułu prawa 

do korzystania z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawianej do przedmiotowej umowy 

należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

7. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za realizację przedmiotu umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca 

zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze informacji, iż płatność będzie dokonana z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że podawany na stosownej fakturze VAT numer rachunku bankowego będzie 

rachunkiem ujawnionym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (na tzw. „białej liście”). Zamawiający może odmówić zapłaty na rachunek nie ujawniony w ww. 

wykazie podmiotów, a Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia odsetek. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego w przypadku: podania na fakturze rachunku 

bankowego nieujawnionego w ww. wykazie podmiotów i uiszczenia przez Zamawiającego płatności na taki 

rachunek  

 

§ 3 

Osoby upoważnione  

1. Upoważnionym za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:  

- Kierownik , tel. 32/ 325 52 90, e-mail: patrycja.cichocka@szpitalmegrez.pl, it@szpitalmegrez.pl lub osoba 

upoważniona 

2. Upoważnionym za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ....................................................... 

e-mail:  ................................................................................... tel.: ………………………………………………… 

3. Zmiana osób upoważnionych do składania i przyjmowania zamówień wymaga powiadomienia drugiej 

Strony na piśmie, nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 

a. w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy w przypadku zwłoki                                    

w  wykonaniu umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 7; 

b. w wysokości 10%  wynagrodzenia netto, określonego w §2 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 

c. w wysokości 10%  wynagrodzenia netto, określonego w §2 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa  

w §2 ust. 1.  

3. Uprawnienie do naliczania kar umownych pozostaje bez wpływu na prawo Zamawiającego do odstąpienia 

lub rozwiązania niniejszej umowy. 

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

§5 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy  przewidzianych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 



a. Wykonawca naruszy istotne postanowienie niniejszej umowy, w tym w szczególności obowiązek lub 

wymóg określony w paragrafie 1 ust. 5 niniejszej Umowy i pomimo wezwania Wykonawcy do usunięcia 

naruszenia i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu przez Zamawiającego, nie usunie 

naruszenia. Obowiązek uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia nie ma zastosowania jeżeli 

usunięcie naruszenia jest niemożliwe lub utraciło znaczenie dla Zamawiającego. 

b. oświadczenia złożone przez Wykonawcę, o których mowa w § 1 ust. 2 okażą się nieprawdziwe. 

2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 

dni od daty powzięcia wiedzy o zaistnieniu podstawy odstąpienia. 

§ 6 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych  w 

związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich 

źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących 

Zamawiającego. Zobowiązanie to dotyczy nie tylko okresu realizacji umowy ale także okresu późniejszego. 

2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 

się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie w celu 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom Wykonawcy, wobec 

których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują przedmiot umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, 

podwykonawców uczestniczących w realizacji umowy. 

6. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych lub 

opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ. 

7. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew 

postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy 

lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w 

przepisach dotyczących zabezpieczenia informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych. 

 

§7 

Zmiany do umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:  

a) zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),  

b) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje 

się bezprzedmiotowe,  

c) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego 

powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała 

konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,  

d) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,  

e) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości 

interpretacyjne między Stronami,  

f) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 

Zamawiającego. 

§8 

Cesja  

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi 



w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem 

zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).  

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08.03.2013r. 

O przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

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

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                       WYKONAWCA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór umowy sporządziła: 
Beata Zacharyasz 
Specjalista ds. zamówień publicznych 


