
 

 

Załącznik nr 3 - wzór umowy 
UMOWA Nr ………………… 

 
Umowa zawarta w dniu ........................ r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w trybie podstawowym krajowym art. 275 
pkt. 1  nr SR/XV-270-25-PH/22, na usługę wykonywanie czynności związanych z administrowaniem siecią komputerową, 
pracami serwisowymi oraz informatyzacją Szpitala 
 
pomiędzy: 
 
Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei  
ul. Mickiewicza 2 
60-834 Poznań 
NIP: 781-16-19-837 
REGON: 000 31 33 25 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – lek. med. Elżbietę Wrzesińską - Żak 
zwanym w dalszej części umowy: Zamawiającym 

 
a 
 
 
 
 
NIP:  
REGON:  
reprezentowanym przez: 
 
 
zwanym w dalszej części umowy: Wykonawcą 
 
na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z. zm.) zawarto umowę 
następującej treści. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie czynności związanych z administrowaniem siecią komputerową, 

pracami serwisowymi oraz informatyzacją Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu jak również 
sprawowanie funkcji Administratora Systemów Informatycznych. 

2. Zakres prac serwisowych Wykonawcy: 
2.1. Administrowanie systemem HIS, ERP i RIS. 
2.2. Administrowanie pozostałymi programami użytkowymi i nadzór nad ich legalnością. 
2.3. Administrowanie siecią komputerową, serwerami i bazami danych, systemami Linux, Oracle, Windows, 

programami HL7, EWUŚ, JGP. 
2.4. Wdrażanie nowych systemów i programów oraz przeprowadzanie szkoleń pracowników Zamawiającego w 

zakresie ich użytkowania. 
2.5. Zarządzanie licencjami; 
2.6. Tworzenie kopii bezpieczeństwa na dysku zewnętrznym jeden raz w miesiącu. Dysk ten przechowywany będzie 

w kasie pancernej Zamawiającego. 
2.7. Przechowywanie – archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2.8. Nadzorowanie zabezpieczeń i ustalanie poziomów dostępu. 
2.9. Nadawanie uprawnień użytkownikom systemu informatycznego zgodnie z wnioskami ich przełożonych; 
2.10. Zapewnienie podstawowego szkolenia w zakresie korzystania z systemu informatycznego dla nowo przyjętych 

pracowników; 
2.11. Odbieranie uprawnień użytkownikom, u których zakończył się okres zatrudnienia; 
2.12. Implementacja odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa w administrowanej infrastrukturze informatycznej; 
2.13. Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zachowania bezpieczeństwa przy 

przetwarzaniu danych w systemach informatycznych; 
2.14. Zapewnienie pomocy użytkownikom przy korzystaniu z systemu informatycznego; 
2.15. Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w systemie informatycznym, a w szczególności bieżącego stanu 

aktualizacji systemów operacyjnych i serwerów oraz sygnatur programów antywirusowych; 
2.16. Monitorowanie działania systemu informatycznego i przekazywanie informacji o zagrożeniach  Inspektorowi 

Ochrony Danych Osobowych w Szpitalu, a w przypadku jego nieobecności bezpośrednio osobie wyznaczonej 
przez Dyrekcję Szpitala; 

2.17. Kontrola przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym, a siecią publiczną; 
2.18. Kontrola działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego; 



 

 

2.19. Aktywny udział w procesie reagowania na incydenty w zakresie bezpieczeństwa oraz usuwania ich skutków. 
2.20. Zarządzanie określonymi rozwiązaniami technicznymi związanymi z ochroną systemu informatycznego; 
2.21. Zabezpieczenie sprzętu komputerowego przed nieuprawnionym dostępem; 
2.22. Przeprowadzanie analizy ryzyka we współudziale  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, uwzględniającej 

realne zagrożenia dla systemu informatycznego; 
2.23. Kontrolowanie przestrzegania zasad bezpiecznego przetwarzania danych w systemie informatycznym; 
2.24. Okresowe przeglądy i weryfikacja m.in.:  
a. rozmieszczenia stacji roboczych w poszczególnych pomieszczeniach dopuszczonych do przetwarzania danych,  
b. sprawności użytkowanego sprzętu,  
c. legalności zainstalowanego oprogramowania,  
d. poprawności instalacji aktualizacji systemowych i aktualizacji sygnatur wirusów programu antywirusowego,  
e. przyznanych uprawnień do baz danych; 
f. weryfikacja harmonogramu logowania do systemu informatycznego dla poszczególnych użytkowników, 
2.25. Bieżące naprawy stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych. 
2.26. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
2.27. Wnioskowanie o likwidację sprzętu nieprzydatnego i zakup nowego. 
2.28. Pomoc w przygotowaniu SWZ do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z 

informatyzacją Szpitala. 
2.29. Wykonawca zobowiązany jest do administrowania hostingiem i aktualizacji strony internetowej Zamawiającego 

oraz obsługi serwera poczty elektronicznej. 
3. Wymagane warunki wykonywania serwisu przez Wykonawcę: 

3.1. Dostępność serwisu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dostępność Wykonawcy zostanie ujęta w 
harmonogramie uzgodnionym z Zamawiającym. 

3.2. Główne czynności serwisowe będą wykonywane od poniedziałku do piątku w czasie 6 godzinnego dyżuru, 
Wykonawca gwarantuje dostępność 3 informatyków oraz 2 informatyków zdalnie. 

3.3. Usterki możliwe do usunięcia przez zdalny dostęp będą usuwane niezwłocznie. 
3.4. Usterki sprzętowe uniemożliwiające wykonywanie funkcji użytkowych będą usuwane w ciągu maksymalnie 24 

godzin. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w określonym czasie zostanie udostępniony sprzęt 
zastępczy. 

3.5. Zgłoszenia usterek będą przyjmowane telefonicznie lub drogą elektroniczną przez całą dobę, czas reakcji 
serwisowej wynosić będzie 2 godziny od momentu zgłoszenia. 

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (podstawa prawne: art. 95 ust. 1 Ustawy PZP): 
4.1. Zamawiający od Wykonawcy wymagać będzie, ażeby osoby wykonujące czynności związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę; 
4.2. Zamawiający ma możliwość na każdym etapie realizacji usługi zażądać od Wykonawcy wykazaniem się, że osoby 

realizujące zamówienie zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na podstawie wydruków ZUS, w przypadku 
niespełnienie wymogu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę Zamawiający ma możliwość bez 
ponoszenia konsekwencji wypowiedzieć umowę z Wykonawcą z przyczyny leżącej po jego stronie; 

4.3. Sankcją za naruszenie obowiązku zatrudnienia pracowników przy realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany 
będzie uiścić karę umowną, liczoną od każdego ujawnionego przypadku, tj. każdej osoby, w wysokości 500 zł 
brutto. Jednocześnie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w/w naruszenie w 
terminie 7 dni, a nie usunięcie spowoduje naliczanie kolejnej kary umowy oraz wypowiedzenie umowy z tytułu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

 
§ 2 

1. Usługi będą świadczone w pomieszczeniach Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. 
Mickiewicza 2 oraz w pomieszczeniach Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. 

2. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca będzie świadczył zgodnie z zapisami w § 1. 
3. W przypadku awarii Zamawiający zleci Wykonawcy dokonywanie zakupu bieżących komputerowych części 

eksploatacyjnych niezbędnych do zachowania ciągłości ich funkcjonowania w kwocie nie przekraczającej miesięcznie 
3 000,00 zł netto zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych. 

4. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca dokonywał zakupów na jego rachunek i tym samym upoważnia go do 
odbierania faktur VAT opiewających na kwoty wynikające z realizacji niniejszej umowy. Dane do faktury VAT są 
następujące: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, NIP 781-16-19-837. Faktury 
VAT należy opisać szczegółowo podając przyczynę zakupu i miejsce wykorzystania przedmiotu zakupu. 

 
§ 3 

1. Za wyszczególnioną w § 1 usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
 ZA MIESI ĘCZNY OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI: 
 kwotę netto: ………………. 
 słownie: ………………………… 
 kwotę brutto:  ………………. 

słownie: ………………………… 



 

 

  
ZA ROCZNY OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI: 

 kwotę netto: ………………. 
 słownie: ………………………… 
 kwotę brutto:  ………………. 

słownie: ………………………… 
 
2. Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia . 
3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 
4. Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 
23.11.2018 r. poz. 2191) wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, że od dnia 
01.01.2022 r. zamierza przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne. 

5. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 
prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018r. poz. 2191). NIP Zamawiającego: 781 16 19 837. 

 
§ 4 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 781 16 19 837 i upoważnia 
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez potwierdzenia odbioru faktury. 

2. Rozliczenie należności określonej w §3 pkt 1 nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wykonawcę co 
miesiąc na początku każdego kolejnego miesiąca. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia faktury 
przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się dokonać przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT. 

3. Jako dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT 

prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa 
Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na w/w liście, Zamawiający, wstrzyma 
się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała 
opóźnienia czy zwłoki w zapłacie. 

 
§ 5 

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar, płatnych w 
następujących przypadkach i wysokości: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% rocznej wartości brutto umowy 
określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od realizacji usługi bez podania przyczyny bądź z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% rocznej wartości brutto umowy 
określonej w § 3 ust. 1, 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% rocznej wartości brutto umowy 
określonej w § 3 ust. 1, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest rażące naruszenie postanowień umowy 
polegających na wykonywaniu usługi w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, 

d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% rocznej wartości umowy 
określonej w § 3 ust. 1, 

e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonywanie usługi serwisowej w 
wysokości 0,2% rocznej wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 za przekroczenie każdej kolejnej 
godziny oczekiwania na naprawę sprzętu lub podstawienia sprzętu zastępczego. 

f) za naruszenie obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę pracowników przy realizacji umowy, 
Wykonawca zobowiązany będzie uiścić karę umowną, liczoną od każdego ujawnionego przypadku, tj. 
każdej osoby, w wysokości 500 zł brutto. Jednocześnie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć w/w naruszenie w terminie 7 dni, a nie usunięcie spowoduje naliczanie kolejnej 
kary umowy oraz wypowiedzenie umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za przekroczenie terminu zapłaty, 
o którym mowa w §4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy, za wyjątkiem okoliczności 
wymienionych w art. art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 



 

 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

5. Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami maksymalnymi. W przypadku 
zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający jest uprawniony 
do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy 
to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do 
charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego 
miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidualnie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i 
miarkowanie jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. 

6. Maksymalna wysokość kar umownych jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy, to wysokość całkowitego 
wynagrodzenia brutto, określona w § 3 ust. 1. 

 
§ 6 

1. W razie wystąpienia 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, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca  
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie/wypowiedzenie /rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili; 
w szczególności, w przypadku naruszenie prze jedną ze stron zasad wzajemnej współpracy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, 
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 i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

 
§ 7 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji usługi będącej przedmiotem umowy: 
a) rozpoczęcie realizacji usługi ustala się na dzień: 01.01.2023 r. 
b) zakończenie realizacji usługi ustala się na dzień: 31.12.2023 r. 

 
 

§ 8 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe tj. zgodne z przyjętymi zasadami obsługi systemów komputerowych, 
kopiowanie danych i Oprogramowania Aplikacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania nośników. 

 
§ 9 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji 
Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub, że jako takie 
traktowane są przez drugą stronę. W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe pacjentów, dane osobowe 
pracowników Zamawiającego, dane finansowe Zamawiającego oraz jego kontrahentów. 

2. Zamawiający, jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt.4 Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź. zm.) powierza przetwarzanie zbioru 
danych osobowych i medycznych pacjentów oraz zbioru danych kadrowo-płacowych pracowników Wykonawcy.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w 
§ 1 niniejszej umowy. 

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować czynności, o których mowa w art. 7 pkt. 2 Ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

5. Wykonawca gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych pochodzących z Oprogramowania Aplikacyjnego 
dopuszczeni będą wyłącznie pracownicy Wykonawcy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych a w szczególności 
realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez 
żądanie od Wykonawcy udzielenia pisemnych wyjaśnień lub jeżeli okażą się one niewystarczające, poprzez inspekcję 
lokalizacji, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe. 

7. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wskazań Zamawiającego mających na celu usunięcie stwierdzonych 
uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

8. Wykonawcę obowiązuje klauzula tajności stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 10 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 



 

 

2. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 11 

W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
jedynie wynagrodzenia należnego my z tytułu wykonanej już części umowy. 

 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

2. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

3. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 
       Jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny,  spowodowana jest   
       okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie   
       modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50%  
        wartości pierwotnej umowy. 
4. Z uwzględnieniem zapisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki 
tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: 
3.1 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany 
stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian, 

3.2 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3.3 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

3.4 aneks cenowy dopuszczajacy zmianę ceny w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018r o pracowniczych 
planach kapitałowych.   
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 3.1, pkt. 3.2 i pkt. 3.3 jest potwierdzenie powstania 
okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania 
wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zmiany składek na 
ubezpieczenie na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących podstawą do zwaloryzowania wynagrodzenia 
umownego w drodze aneksu do umowy. 
 

 
§ 13 

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu. 
 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

Wykonawca:                                                                                                Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do umowy nr SR/XV-270-25-PH/22 
 
 

ZOBOWI ĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY 
 
 

 Ja, niżej podpisany ............................................ mając świadomość odpowiedzialności karnoprawnej jak i 
cywilnoprawnej zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy, wszelkich informacji nie podanych do publicznej 
wiadomości, do których będę miał dostęp w okresie wykonywania umowy o numerze SR/XV-270-25-PH/22, dotyczących 
zarówno działalności Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei jak i leczonych w nim pacjentów. Oświadczam nadto, iż 
nie będę gromadził żadnych informacji wspomnianym wyżej, na prywatnych urządzeniach elektronicznych. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                ............................................................. 
                                                                                                                              data i podpis Wykonawcy 
 


