WZÓR UMOWY


Umowa Nr USK/DZP/PN-21/2017

zawarta w dniu ................................. we Wrocławiu pomiędzy:
Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu ul. Borowska 213, 
50-556 Wrocław, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez : 
p. Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

a  ………………………………………………………………………………………………
(nazwa i dokładny adres)
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez : 
p. ............................................................. 

łącznie zwanymi Stronami


Niniejsza umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego o sygn. USK/DZP/PN-21/2017, zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

§ 1
Strony umowy
Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

§ 2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług obsługi serwisowej i nadzoru autorskiego systemu informatycznego RIS i PACS firmy ALTERIS,  zainstalowanego oraz użytkowanego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, w lokalizacji: 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213.
System RIS/PACS obejmuje następujące moduły:
	Alteris moduł PACS – 23 licencji / urządzeń DICOM /

Alteris moduł RIS – 17 licencji / pracowni diagnostycznych /
Alteris moduł WEB-dystrybucja – 1 licencja dla 50 jednoczesnych użytkowników

Definicje:

„System” – systemy informatyczne Alteris (wraz z systemem operacyjnym) opisane w §2.

„Dokumentacja” – Ogół instrukcji opisujących zawartość i sposób działania Systemu.

 „Usterka” – błąd Systemu polegający na jego niezgodności z Dokumentacją opisującą zawartość i sposób działania Systemu, nie zakłócający eksploatacji Systemu.

„Awaria” – Usterka Systemu mająca wpływ na poprawne funkcjonowanie Systemu lub jego składowych, niezgodna z założeniami określającymi poprawne działanie Systemu. Awaria uniemożliwia czasową lub trwałą eksploatację i wykonywanie części przewidzianych funkcji Systemu. 

„Awaria Krytyczna” – Usterka Systemu mająca wpływ na poprawne funkcjonowanie Systemu lub jego składowych, uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich przewidzianych funkcji Systemu.

„Obsługa Serwisowa” - Usługa polegająca na usuwaniu Usterek lub Awarii oraz udzieleniu wsparcia technicznego i asysty w zakresie określonym Umową.

„Lokalizacja” – miejsce użytkowania Systemu określone przez nazwę użytkownika oraz adres pocztowy.

„Pakiet Serwisowy” – zakres Obsługi Serwisowej świadczonej w ramach Umowy. Szczegółowy opis pakietu serwisowego zawiera §7.

„Czas Reakcji” -  termin w jakim Wykonawca powinien potwierdzić Zamawiającemu  podjęcie realizacji zgłoszenia Usterki, Awarii lub Awarii Krytycznej. Podjęcie realizacji zgłoszenia oznacza świadome rozpoczęcie prac przez Wykonawcę celem usunięcia zgłoszonego problemu, co nie musi być  równoznaczne z wysyłaniem automatycznej informacji mailowej o zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.

„Czas Naprawy” -  termin w którym Wykonawca usunie Usterkę, Awarię lub Awarię Krytyczną liczony od Czasu Reakcji do momentu usunięcia Usterki, Awarii, Awarii Krytycznej  lub wprowadzenia rozwiązania zastępczego pozwalającego na kontynuację pracy w systemie.

„Dzień Roboczy” – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, trwający od godziny 08:00 do 16:00.

„Godzina Robocza” – każda godzina zawierająca się w przedziale wyznaczonym przez Dzień Roboczy.

„Update” – aktualizacja obecnej wersji Systemu, polegająca na instalacji poprawek eliminujących błędy pracy Systemu, związanych z bezpieczeństwem Systemu, poprawiających wydajność Systemu lub dostosowujące go do zmienionych przepisów prawa.

„Upgrade” – aktualizacja Systemu polegająca na instalacji nowej wyższej wersji posiadanego oprogramowania, mogąca w znaczący sposób wpłynąć na sposób pracy w Systemie.

„Helpdesk” – telefoniczny, emailowy i elektroniczny punkt kontaktu, pod którym Zamawiający może zgłaszać pytania dotyczące użytkowanego Systemu,  służący udzielaniu Zamawiającemu na bieżąco informacji i porad dotyczących Systemu.

„Siła Wyższa” - zewnętrzne niezależne od Strony zdarzenie, na które Strona nie ma żadnego wpływu, które nie jest wynikiem działania Strony, jak również którego wystąpienie nie mogło być przewidziane (w tym: klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, wojna, zamieszki, akty terroru, brak zasilania potwierdzony przez dostawcę prądu energii elektrycznej, brak łączności teleinformatycznej potwierdzony przez dostawcę).

„Zapasowa kopia Systemu” – zapasowa kopia Systemu oraz jego danych.

„Praca Programistyczna” - realizacja żądań zmiany, prace konfiguracyjne i utrzymaniowe.

„Szyfrowane Łącze Teleinformatyczne (VPN)” – szyfrowane połączenie sieciowe umożliwiające Wykonawcy dostęp serwisowy do systemu Zamawiającemu . 

§ 3
Zasady świadczenia serwisu
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Obsługa Serwisowa świadczona będzie przez Wykonawcę za pomocą Szyfrowanego Łącza Teleinformatycznego VPN. W szczególności w taki sposób usuwane będą Usterki lub Awarie.

	Gdyby wedle najlepszej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy usunięcie Awarii lub awarii krytycznej wymagało obecności serwisanta / konsultanta Wykonawcy w Lokalizacji,  serwisant / konsultant Wykonawcy przybędzie na wizytę serwisową najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od Czasu Reakcji. 


	Obsługa Serwisowa świadczona Umową obejmuje Update. Wykonywany on będzie za pomocą Szyfrowanych Łącz Teleinformatycznych VPN, chyba że wedle najlepszej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy konieczna będzie obecność serwisanta / konsultanta w Lokalizacji.


	Obsługa Serwisowa obejmuje Helpdesk. Usługa ta w ramach Umowy świadczona będzie w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 


§ 4
Zgłoszenia usterek i awarii
Zamawiający będzie zgłaszał Usterki, Awarie i Awarie krytyczne w sposób następujący:
	Telefonicznie, pod wskazanym numerem telefonu: w Dni Robocze, w godz. 8:00-16:00

pocztą elektroniczną  pod wskazanym adresem email 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod wskazanym adresem www,
	24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

	Czas potrzebny do wykonania usługi serwisowej dla Awarii Krytycznych wynosi:

	Czas Reakcji wynosić będzie do 4 godzin roboczych,

Czas Naprawy do 8 godzin roboczych;

	Czas potrzebny do wykonania usługi serwisowej dla Awarii wynosi:

	Czas Reakcji wynosić będzie do 8 godzin roboczych,

Czas Naprawy do 24 godzin roboczych;

	Czas potrzebny do wykonania usługi serwisowej dla Usterki wynosi:

	Czas Reakcji wynosić będzie do 24 godzin roboczych,
	Czas Naprawy ustalany przez Strony;


§ 5
Zasady serwisu 24 h
1. W przypadku Awarii Krytycznych oraz Awarii, wyszczególnionych w ust. 3 poniżej,  Wykonawca gwarantuje przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie w godzinach 16:00-08:00 oraz w dni ustawowo wolne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że czas potrzebny do wykonania usługi serwisowej 24 h dla Awarii Krytycznych oraz Awarii, wyszczególnionych w ust. 3 poniżej, wynosi:
	Czas Reakcji wynosić będzie do 4 godzin,

Czas Naprawy do 8 godzin.

3. Lista Awarii Krytycznych oraz Awarii przyjmowanych w godzinach 16:00-08:00 oraz dni ustawowo wolne (Dotyczy sytuacji, w których przestał działać System, który wcześniej działał prawidłowo. Nie obejmuje sytuacji kiedy elementy, z którymi łączy się system Alteris są wyłączane, nie są jeszcze uruchomione, awarii sieci teleinformatycznych, planowych przerw serwisowych, itp.):
	Po uruchomieniu Systemu nie pojawia się ekran logowania.

Nie można zarejestrować pacjenta w systemie RIS Alteris.
Nie można zarejestrować badania w systemie RIS Alteris.
Nie można wykonać/zapisać opisu badania w systemie RIS Alteris.
Nie można przesłać obrazów do systemu PACS Alteris.
Nie można pobrać obrazów badania z systemu PACS Alteris na stację diagnostyczną (nie dotyczy usługi konfiguracji stacji diagnostycznej),
Nie działa istniejąca integracja systemu Alteris z systemem szpitalnym (HL7),
Po awaryjnym wyłączeniu serwera (np. brak zasilania) nie wszystkie usługi działają,
System nie odpowiada na operacje wykonywane przez użytkownika,

§ 6
Dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca będzie świadczył usługi z uwzględnieniem poufności informacji przetwarzanych, dotyczących konfiguracji systemu  Zamawiającemu oraz danych zarejestrowanych na jego komputerowych nośnikach informacji.
§ 7
Szczegółowy opis pakietu serwisowego
1. Dostępność specjalisty pod telefonem stacjonarnym, celem udzielenia pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem systemu w godz. 8:00-16:00.

2. Dostępność specjalisty w godz. 16:00 - 8:00 w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne pod numerem telefonu celem  usuwania Awarii Krytycznych uniemożliwiających korzystanie z Systemu.

3. Usuwanie Awarii Krytycznych, Awarii oraz Usterek Systemu.

4. Pomoc przy usuwaniu błędów generowanych podczas wprowadzania danych  przez Personel Zamawiającego w liczbie do 8h miesięcznie wsparcia/prac serwisowych.

5. Aktualizacja silnika bazy danych (wykonywane ze względu na wymagania systemu).

6. Uaktualnienie systemu operacyjnego serwera (wykonywane ze względu na wymagania systemu).

7. Update nowych wersji systemu w okresie obowiązywania umowy.

8. Gotowość do realizacji prac wdrożeniowych, aktualizacji oprogramowania w godzinach 08:00 – 16:00 w dni robocze.

9. Gotowość do realizacji prac wdrożeniowych, aktualizacji oprogramowania w godzinach 16:00 – 08:00 w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne, przy czym zakres i warunki każdorazowo będą odrębnie ustalane.

10. Dostosowywanie Systemu do wymogów sprawozdań określonych przez NFZ.

11. Min. dwie dodatkowe wizyty w roku w zakresie jednego dnia roboczego Inżyniera Serwisowego na żądanie Zamawiającego (wykraczająca poza konieczne wizyty serwisowe) w godzinach 08:00 – 16:00 w dni robocze.

12. Udostępnienie narzędzia umożliwiającego podgląd parametrów pracy serwera.

13. Udostępnienie narzędzia umożliwiającego podstawowe zarządzanie i diagnostykę pracy serwera i sieci.

14. Zdalne lub telefoniczne wsparcie techniczne dla lokalnego administratora Systemu w liczbie do 8h miesięcznie.

§8
Obowiązki wykonawcy związane z realizacją umowy
1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy: USK/DZP/PN-21/2017) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zgodnie z §2 umowy Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, pod warunkiem, że nie wystąpią zakłócenia z winy Zamawiającego lub czynniki o charakterze Siły Wyższej.

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu innym Wykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.

§ 9
Składniki umowy
Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1. Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o sygnaturze: USK/DZP/PN-21/2017
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego, do art. 581. 
Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 10
Termin i realizacja umowy
1. Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia …..................... do dnia …...................... (12 miesięcy od zawarcia umowy).

2. Realizowana usługa wsparcia 24h/365dni.

3. W przypadku  niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez      Wykonawcę, w zakresie  wykonywanych usług serwisowych, Zamawiający może rozwiązać niniejszą  umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 11
Wartość umowy,
Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy
1. Ryczałt miesięczny  za wykonaną usługę serwisową:  netto ............................ brutto .............................. 
słownie: ..........………………………………………. netto ..........………....................................................  brutto.

2. Ogólna wartość przedmiotu umowy (12 m-cy x ryczałt za m-c ) wynosi ………….…… zł netto,  .....……….….. zł brutto słownie: ………….............................   netto .....................................................  brutto.

3. Za wykonaną usługę stałego serwisowania Wykonawca będzie wystawiał faktury według  ryczałtu miesięcznego  ustalonego w wyniku postępowania przetargowego.

4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści 
w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego.

5. Wykonawca gwarantuje stałość ryczałtu miesięcznego netto zaproponowanego w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

6. Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach:
	zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
gwałtownej dekoniunktury,
ograniczenia dostępności surowców.
Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona  zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy  przetargowej.  

§ 12
Regulowanie należności
1. Należność wskazana w § 11  będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w .................................................... nr………………………………………………………………...... w  terminie …… (min. 60 dni) licząc od początku  miesiąca następnego po miesiącu  realizacji wykonanej usługi. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT.

2. W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§ 13
Reklamacje
1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i  jakościowych w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Reklamacje można złożyć drogą telefoniczną (faks na numer: ……………………………), podając numer faktury, niezwłocznie potwierdzając zgłoszenie na piśmie.

2. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe wykonanej usługi serwisowej w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego wykonanie wadliwie usług serwisowych.

§ 14
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego
1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik  Działu  Teleinformatyki.

2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki.

§ 15
Zmiana postanowień umowy
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16
Kary umowne
1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 11 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Za opóźnienie w wykonaniu usługi serwisowej Wykonawca zapłaci kary umowne wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy, przez co najmniej 2 kolejne terminy wykonania usług serwisowych wynikające z harmonogramu, lub zamówienia, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem. 

§17
Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu USK
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 18
Kwestie sporne
Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 19
Aneksy
Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 20
Inne postanowienia umowy
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 21
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 


Wykonawca                                              Zamawiający


