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UMOWA NR ………………….. 

z dnia ………………….. r. 

 

zawarta przez: 

Wojewódzkie  Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika          

w Łodzi wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000004955, 

REGON 000295403,  NIP 729 - 23 - 45 – 599,  

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź 

reprezentowane przez Andrzeja  Kasprzyka – Dyrektor  

zwane dalej  Zamawiającym 

z 

firmą ………………………………………. 

z  siedzibą  w ……………………………………………. 

wpisaną  do Krajowego Rejestru Sądowego rejestr przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd 

Rejonowy w ………………………………….Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: ……………………………………… 

NIP: ………………………………., REGON: ……………………… , nr. BDO…………………………… 

reprezentowaną  przez:  

……………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

o wartości niższej, niż wskazana w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

11.09.2019. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na dostawę licencji Eset Inspect dla 1060 

stanowisk dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. 

M. Kopernika w Łodzi  

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa licencji Eset Inspect (dalej: licencje)dla 1060 stanowisk 

do posiadanego przez Zamawiającego systemu antywirusowego „ESET Endpoint Antivirus 

+ ESET Server Security (ESET File Security)”. 

2. Strony określają okres obowiązywania umowy (okres, na jaki udzielone zostają licencje) od 

dnia …………..2022 r. do 30.10.2024 r. 

3. Dostawa licencji odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych od zamówienia wysłanego w 

formie pisemnej lub mailowej na adres wskazany przez Wykonawcę. Licencja wraz z 

dokumentacją potwierdzającą jej legalność zostanie dostarczona na adres mailowy 

Zamawiającego: informatyka@kopernik.lodz.pl. 

4. Wykonawca wyznacza ……………………………… jako osobę odpowiedzialną za realizację 

zamówienia: e-mail: …………………………………., tel. bezpośredni: …………………………. 

5. Zamawiający upoważnia następujących pracowników do kontaktów w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia: 

a) Kamil Skrzypczak – Dział Informatyki, e-mail: ks.skrzypczak@kopernik.lodz.pl, tel.: 42 689-54-

18 

b) Marcin Grzelczak – Dział Informatyki, e-mail: m.grzelczak@kopernik.lodz.pl, tel.: 42 689-54-

18 

6. Osobą  odpowiedzialną merytorycznie za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

Kierownik Działu Informatyki – Robert Roźniakowski, e-mail: robertr@kopernik.lodz.pl, tel.: 

42 689-54-18 lub osoba przez niego wskazana.  

 

7. Zmiana osób wskazanych w ust. 4-6 niniejszego paragrafu nastąpi w formie aneksu 

porządkującego do niniejszej umowy. 

 

mailto:informatyka@kopernik.lodz.pl
mailto:lukasz.olesinski@resqmed.pl
mailto:ks.skrzypczak@kopernik.lodz.pl
mailto:m.grzelczak@kopernik.lodz.pl
mailto:robertr@kopernik.lodz.pl
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§2 

 

1. Całkowita wartość umowy wynosi  ………………………… PLN netto 

(słownie:………………………………………………………………………………………………….), a 

wraz z należnym podatkiem VAT  – 23% stanowi kwotę 

……………………………………………. PLN brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………….).  

2. Cena/y jednostkowa/e poszczególnych licencji objętych zamówieniem określa formularz 

ofertowy Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług 

konsumpcyjnych (VAT). 

4. Zapłata za towar będzie dokonana w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia faktury do 

siedziby Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

5. Wynagrodzenia zostaną zrealizowane w mechanizmie podzielonej płatności tzw. split 

payment. 

6. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0%. 

7. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 

listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE 

Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ [1]  Numer PEPPOL:7292345599 

8. Za dzień zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku przez bank Zamawiającego. 

9. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie 

jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych       

w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin 

płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty 

doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta i dostarczenie faktury VAT 

korygującej powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów 

przez Zamawiającego.  

§3 

1. W przypadku stwierdzenia błędów, nieprawidłowości w dostarczonej licencji lub jej 

niezgodności z umową lub z zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym 

Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od zawiadomienia, 

dostarczy prawidłową licencję zgodną z zamówieniem.  

2. Reklamacje Zamawiającego składane będą na e-mail: 

………………………………………….. 

Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego 

dowodu jej przesłania na ustalony adres e-mail. 

3. Termin płatności faktury dotyczącej dostawy w której została stwierdzona 

nieprawidłowość rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia prawidłowej licencji. 

4. Dostawa faktur korygujących nastąpi razem z dostawą prawidłowej licencji. 
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5. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w Kodeksie Cywilnym. 

Zamawiający ma prawo wyboru  reżimu reklamacji. 

§4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

z następujących tytułów i w wysokościach: 

a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie licencji lub w załatwieniu reklamacji – w 

wysokości 2 % wartości brutto całego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, chyba że nie ponosi winy; 

b) za odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca  -  10% wartości brutto całego zamówienia. 

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, z tym jednak, że łączna wartość kar 

umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto całego zamówienia. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 

w zakresie, w jakim poniesiona przez zamawiającego szkoda przekracza wysokość 

nałożonych na Wykonawcę kar umownych.  

 

§5 

 

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, 

przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, 

poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela 

Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot 

tworzący, zgodnie w art. 54 ust. 5  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej. 

2. Każda ze stron zobowiązana  jest: 

a) powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które 

miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy      

lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych, 

b) złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego. 

 

§6 

 

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, 

Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do 

zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej 

zakończeniu. 

 

§7 

 

1. Wykonawca oświadcza, że podał dane osobowe osób wskazanych w umowie oraz  

przekazał im  informacje zawarte w załączniku nr 2 Klauzula informacyjna.  

 

§ 8 

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w sytuacji, gdy Wykonawca: 

a) dwukrotnie odmówi realizacji dostawy, lub 

b) trzykrotnie dostarczona przez niego licencja będzie błędna. 



4 

 

2. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający ma prawo wykonać w terminie 60 dni od dnia 

zaistnienia podstawy odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również  w sytuacji, jeżeli realizacja umowy 

nie leży już w interesie publicznym, czego nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia 

umowy, a także na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego  w rozumieniu 

dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu 

dotyczącego niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią przed skierowaniem 

sprawy na drogę sądową, podejmą próbę rozwiązania sporu w drodze mediacji 

przeprowadzonej w trybie k.p.c. przed mediatorem wyznaczonym wspólnie przez Strony. 

Nieprzystąpienie do mediacji skutkować będzie podniesieniem przez drugą stronę           

w postępowaniu cywilnym zarzutu z art. 202 (1) k.p.c. 

3. W przypadku spraw sądowych, dotyczących rekompensat określonych w art. 10 ustawy    

z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych, dowodem poniesienia przez Wykonawcę kosztów odzyskiwania danej 

należności nie może być dowód z zeznań świadków. Strony ustalają, że w przypadku 

wystawienia zbiorczych not odsetkowych, dotyczących należności z różnych faktur, 

wierzycielowi należy się jedna rekompensata w wysokości odpowiedniej do sumy 

należności z tych faktur. 

 

§ 10 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 K.C. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.     

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną cześć: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (asortymentowo-cenowy) 

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………………….        

 

Klauzula informacyjna 

 

 

Zgodnie z art. 13 oraz odpowiednio art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 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) zwanego dalej RODO, 

informujemy, iż:  

 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne 

Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (93-513) z siedzibą przy ul. 

Pabianickiej 62,  

tel.: +48 42 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl 

b) Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez 

Administratora można kierować  

do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na 

adres iod@kopernik.lodz.pl  

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i lit. f) 

RODO w związku  

z realizacją umowy.  W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa 

podpisania lub wykonania umowy z podmiotem będącym stroną umowy. 

d) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 

podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł 

umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, 

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem) lub innym podmiotom, których 

udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej jest niezbędne.  

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  

umowy oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..  

f) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania 

i przysługuje prawo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

oraz wniesienia sprzeciwu.  

g) Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

h) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania.  

i) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych. 

j) Państwa dane zostały podane przez podmiot będący stroną zawartej umowy. 
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