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załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 

UMOWA  (wzór) 
 

zawarta w dniu  …………………. 2020 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 
 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie (02-528) przy ul. Rakowieckiej 

26/30, reprezentowanym przez: 
 

Filipa Nowaka – pełniącego obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 

w imieniu którego działa pełnomocnik: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

NIP              851 28 86 821 

REGON      015817985 
 

zwanym dalej Zamawiającym 
 

a  
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP   

REGON  
 

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą 
 

 
 

§ 1 

1. Przedmiot umowy obejmuje serwis i aktualizację oprogramowania Delphi Deployment 

zainstalowanego na dwóch serwerach i5 w siedzibie Zamawiającego, w okresie od dnia  

1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w pkt 3 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 24 listopada 2020 r. oraz 

ofertą Wykonawcy z dnia ……………2020 r, dołączonymi do umowy i stanowiącymi jej 

integralną część. 

2. Zamawiający posiada obecnie oprogramowanie Delphi Deployment 5.1.82, zainstalowane 

na serwerach IBM i5: 9117-MMD S/N S658B770 oraz 9117-MMD S/N B653D7D5,  

w obydwu przypadkach na nielimitowaną ilość użytkowników, wraz z gwarancją 

producenta (software maintenance) do dnia 31 grudnia 2020 r.   

3. Wszelkie udzielone Zamawiającemu wsparcie techniczne (maintenance) winno być 

potwierdzone przez Wykonawcę poprzez dostarczenie Zamawiającemu odpowiednich 

dokumentów potwierdzających obowiązujący maintenance.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kluczy trwałych do wspieranych 

produktów. 

5. Warunki gwarancji i serwisu: 

1) Wykonawca udziela odpowiednich gwarancji producenta (software maintenance) do dnia 

31 grudnia 2022 r. na przedmiotowe oprogramowanie Delphi Deployment 5.1.82 na dwa 

serwery: i5 9117-MMD 658B770 i i5 9117-MMD B653D7D5, na nielimitowaną ilość 

użytkowników, 

2) Wykonawca jako partner handlowy firmy System Objects Corporation, będącej twórcą 

oprogramowania Delphi, w czasie trwania umowy będzie pośredniczył w zapewnieniu 

wsparcia technicznego przez tę firmę, 

3) zgłoszenia awarii będą dokonywane przez Zamawiającego za pomocą formularza www: 

http://www.systemobjects.com/web_support.php wraz z równolegle przesłaną informacją  

o zgłoszeniu na adres e-mail: ……………………………………. 
 
 

http://www.systemobjects.com/web_support.php
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§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy kwotę brutto  

w wysokości …………… zł (słownie złotych: ……………………….), w której zawarty 

jest należny 23% podatek od towarów i usług VAT. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, 

przelewem na jego rachunek bankowy w: ………………………………. (nazwa banku) 

nr ………………………………, w terminie 14. dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. 

3. W razie zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

4. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dostarczenie Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia 11 stycznia 2021 r. potwierdzenia wykupienia odnowienia licencji 

oprogramowania Delphi 5.1.82 wraz ze wsparciem technicznym. 

Osobą uprawnioną do stwierdzenia otrzymania powyższego potwierdzenia jest ze strony 

Zamawiającego  Naczelnik Wydziału Informatyki lub wskazany przez niego pracownik. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca poda na fakturze następujące dane dotyczące Zamawiającego: 
 

           Nabywca:  Narodowy Fundusz Zdrowia 

                ul. Rakowiecka 26/30 

                02-528  Warszawa                

                    NIP:    107-00-01-057 
               

                                           Odbiorca/Płatnik:              Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki  

                          Narodowego Funduszu Zdrowia 

                          ul. Arkońska 45       71-470  Szczecin 
 

przesyłając/dostarczając fakturę na adres Zamawiającego: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 

45. 
 

§ 3 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14. dni od daty stwierdzenia 

nienależytego jej wykonania lub wykonania w sposób sprzeczny z ofertą, po uprzednim 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonaniu umowy, z zastrzeżeniem 

minimum 7-dniowego terminy na wykonanie zobowiązania.  
 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 3,   

w wysokości 10% wartości umownej netto, 

2) za opóźnienie w nadesłaniu potwierdzenia wykupienia odnowienia licencji 

oprogramowania Delphi 5.1.82 wraz ze wsparciem technicznym, o którym mowa w  § 1 

ust. 3, w wysokości 1% wartości umownej netto za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wartości umownej brutto w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 
 

§ 5 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy, 

jak i po jej rozwiązaniu. 

2. Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w załączniku 

do niniejszej umowy, stanowiącym umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, natomiast kwestie dotyczące zachowania poufności zostały uregulowane w 

umowie  

o zachowaniu poufności w NFZ, stanowiącej załącznik do umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 
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§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 7 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Szczecinie. 
 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, w oparciu  

o normę art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).  
 

§ 10 

Umowa została sporządzona w  trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 
 

                         Wykonawca                                                                Zamawiający 

 

 

 

 

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

                                 


