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 UMOWA NR WSZ.DZP.262.2……………………/ PROJEKT UMOWY 
 

zawarta w dniu …………………………….. 
 
pomiędzy  
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 
96-100 Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS:0000017228, 
NIP:8361081857, REGON: 000657119 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………………………..,  wpisaną do  Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr ………………………………...,  NIP: ……………………….., REGON: 
…………………………………. 
reprezentowaną przez: 
 
 reprezentowaną przez: 
 
1. _____________________________________ 

 
2. _____________________________________ 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 
Wykonawca został wyłoniony   w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o 
wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. 
zm.), znak postępowania: WSZ.DAT.SZP.261.2.81/2021 
 

 
§ 1 
1. Przedmiotem  umowy  jest  przedłużenie (kontynuacja)  licencji   oprogramowania antywirusowego  

Kaspersky Endpoint Security for Busines- Advanced, na serwery, stacje robocze z konsolą do 
centralnej administracji na 391  stanowisk zwana dalej towarem lub produktem. 

2. Maksymalna wartość wynikająca z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi: 
………………………….. zł netto,   VAT: …% 

      …………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………….) 
 

 
§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że : 

a) Przedmiot umowy jest o jakości zgodnej ze złożoną przez niego ofertą,  
b) dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu umowy 

oraz, że jest  upoważniony zgodnie z prawem  do dostarczenia przedmiotu umowy i w tym 
zakresie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2.  Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty potwierdzające legalność użytkowania przedmiotu 
umowy oraz klucze produktów umożliwiające jego aktywację. 
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3. Licencja w czasie jej obowiązywania musi zapewnić wsparcie techniczne producenta 
oprogramowania oraz dostęp do aktualizacji baz wirusów. 

 
 

§ 3 
1. Zapłata za dostarczoną licencję nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy w trzech 

równych ratach. Termin płatności I raty wynosi 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury, termin płatności  II raty wynosi 120 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 
termin płatności  III raty wynosi 180 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych lub jakościowych w 
przedmiocie zamówienia, termin zapłaty liczy się od dnia usunięcia braków w dostawie i 
dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. 

 
 
§ 4 
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia zakończenia licencji 02.09.2021r. do 

dnia ……………….. tj. 36 miesięcy ważności  licencji. 
2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-

mail: ……………………………………   do  ………………..  dni  roboczych  od  daty podpisania umowy.  
2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………., tel.: 

……………………, e-mail: ………………………………………………..  
4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest…………………………………………..  

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

   
 
§ 5  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 
Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w 
sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wsz-
skier.pl.  

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 
celu związanym z realizacją umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

4. 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). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy pzp. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacji umowy,  
a w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania,  
a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, przy czym: 
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a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać 
od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
Ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. 
10. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 
 

§ 6 
1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą 

dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, miejscowo właściwym 
będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
3. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji 

z art. 490 § 2 ustawy k.c.  
4. 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 z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 
2011 r. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,   po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 –Formularz oferty Wykonawcy 
                                              

  WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 
 


