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Załącznik nr 2 do SIWZ  

Umowa 

Nr CSIOZ/………../2016 

 

zawarta w dniu …………… 2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą 

w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 

001377706, NIP: 5251575309, zwanym dalej „Zamawiającym,” reprezentowanym przez:  

Marcina Węgrzyniaka – Dyrektora   

…………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………… 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie 

„Stroną”. 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 

WZP……………...2016  zawarta została umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej 

treści: 

§1 

Słownik 

Lp. Pojęcie/Skrót Definicja 

1.  Raport Wstępny Dokument przygotowany przez Wykonawcę, 

zgodnie z OPZ, zawierający informacje dot. wyniku 

przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji, 

zawierający m.in. opis stanu faktycznego, 

zidentyfikowane ryzyka, sposób wykluczenia lub 

minimalizacji ryzyk, wydane zalecenia, do którego 

Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i uwagi; 

2.  Raport Końcowy Finalny dokument przygotowany przez 

Wykonawcę, zgodnie z OPZ, zawierający 

informacje dot. wyniku przeprowadzonej 

weryfikacji dokumentacji, zawierający m.in. opis 

stanu faktycznego, zidentyfikowane ryzyka, sposób 

wykluczenia lub minimalizacji ryzyk, wydane 

zalecenia, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego; 
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3.  Raport z przeprowadzonych 

czynności weryfikujących 

Dokument przygotowany przez Wykonawcę, 

zgodnie z OPZ, zawierający informacje dot. działań 

podjętych przez Zamawiającego w celu 

wykluczenia i minimalizacji zidentyfikowanego 

ryzyka oraz stopień ich realizacji i realizacji 

wydanych zaleceń; 

4.  Raporty Raport Wstępny, Raport Końcowy, Raport z 

przeprowadzonych czynności weryfikujących; 

5.  OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący 

załącznik do niniejszej Umowy; 

6.  Dokumentacja Przetargowa Dokumenty przygotowane przez Zamawiającego 

dotyczące planowanego zamówienia na 

„Dokończenie budowy systemu P1”, podlegające 

weryfikacji, wskazane w §5 ust. 2. 

§2 

Przedmiot Umowy 

1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do 

świadczenia usług wsparcia eksperckiego w zakresie weryfikacji dokumentacji 

przetargowej na dokończenie budowy P1 (Dokumentacja Przetargowa), polegającego 

na przeprowadzeniu jej audytu pod kątem technologicznym. 

2. Przedmiot Umowy realizowany będzie w ramach dwóch etapów: 

a) Etap I - przeprowadzenie weryfikacji, polegającej na przeprowadzeniu audytu 

przygotowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Przetargowej, pod kątem 

technologicznym, poprawności oraz kompletności merytorycznej i formalnej,  

b) Etap II - przeprowadzeniu czynności weryfikujących realizację zaleceń przez 

Zamawiającego.  

3. Realizacja Etapu II jest opcjonalna i jego przeprowadzenie może zostać zlecone 

opcjonalnie przez Zamawiającego, zgodnie z §3 ust. 2  

4. W ramach usług wsparcia eksperckiego, Wykonawca jest zobowiązany 

w szczególności do: 

a) zapewnienia obiektywnej i niezależnej oceny stanu faktycznego, przedstawionych 

przez Zamawiającego, zapisów ujętych w Dokumentacji Przetargowej,  

b) zidentyfikowania oraz przeprowadzenia analizy ryzyk w odniesieniu do zapisów 

sformułowanych przez Zamawiającego oraz przedstawienia sposobów ich 

wykluczenia lub minimalizacji, 
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c) przeprowadzenia czynności weryfikujących realizację zaleceń przez 

Zamawiającego. 

5. W wyniku przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji oraz czynności weryfikujących 

realizację zaleceń, Wykonawca sporządzi Raport Wstępny i Raport Końcowy, które 

zawierać będą ocenę aktualnej sytuacji, ustalenia, wnioski oraz ewentualne zalecenia, oraz 

w przypadku skorzystania z opcji przez Zamawiającego, Raport z przeprowadzonych 

czynności weryfikujących, który zawierał będzie informacje odnośnie sposobu i stopnia 

wdrożenia przez Zamawiającego zaleceń sformułowanych przez Wykonawcę w Raporcie 

Końcowym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi sposobu realizacji, zakresu, treści, formy, 

określonymi w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy. 

§3 

Termin i sposób wykonania przedmiotu umowy 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się wykonać Etap I Umowy w 

ostatecznym terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, w następujący 

sposób: 

a) w terminie do 3 dni kalendarzowych od dania zawarcia Umowy, Wykonawca dostarczy 

do Zamawiającego w wersji elektronicznej na adresy e-mail, wskazane w §11 ust. 3 lit 

a) (wersja edytowalna i PDF), harmonogram realizacji zamówienia i opis metodologii 

realizacji weryfikacji i przygotowania Raportów, 

b) w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca weźmie 

udział w spotkaniu z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, którego celem będzie 

omówienie metodologii, o której mowa pod lit. a. 

Wykonawca będzie moderatorem spotkania, będzie dokumentował jego przebieg 

i będzie odpowiedzialny za sporządzenie notatki ze spotkania i listy obecności jego 

uczestników. Notatka ze spotkania będzie zawierała ustalenia ze spotkania. Oryginał 

notatki ze spotkania i listy obecności uczestników Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu spotkania. Warunki dla organizacji 

spotkań, tj. salę w Warszawie, zapewnia Zamawiający,  

c) w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu Raport Wstępny, 

d) Wykonawca, w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy 

przekaże Zamawiającemu Raport Końcowy z przeprowadzonej weryfikacji 

dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zgłoszonych przez 

Zamawiającego zastrzeżeń i uwag. 

2. Zamawiający może w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania przez obie Strony 

Protokołu Odbioru Etapu I skorzystać z opcji - zlecić na piśmie realizację przez 

Wykonawcę Etapu II. W takim przypadku: 
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a) po dokonaniu odbioru Etapu I, Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych 

zakończy realizację zaleceń, zawartych w Raporcie Końcowym,  

b) po przekazaniu przez Zamawiającego informacji o realizacji zaleceń, Wykonawca 

w ciągu 7 dni kalendarzowych dokona weryfikacji stopnia realizacji wdrożonych 

zaleceń oraz przedstawi Zamawiającemu Raport z przeprowadzonych czynności 

weryfikujących realizację zaleceń przez Zamawiającego, 

c) z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się wykonać Etap II Umowy 

w ostatecznym terminie 42 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

3. Ostateczny termin realizacji Umowy to: 15.12.2016 r. 

4. Przekazanie przez Wykonawcę Raportów zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.   

5. Procedura odbioru Raportów została określona w §8. 

6. Po zakończeniu i odebraniu Etapu I i Etapu II, całość przedmiotu Umowy zostanie 

odebrana Protokołem Odbioru Końcowego, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy, 

w terminie nie później niż do 15.12.2016 r. 

7. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiającego z opcji (Etap II), Protokół Odbioru 

Końcowego zostanie podpisany przez obie strony na podstawie Protokołu odbioru Etapu I, 

z odpowiednią adnotacją o braku skorzystania z opcji. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 

Ustawy w zakresie: świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

polegającej na wsparciu eksperckim w zakresie weryfikacji przygotowanej przez 

Zamawiającego aktualizacji dokumentacji dotyczącej uruchomienia postępowania w trybie 

przetargu ograniczonego na dokończenie budowy systemu P1 w ramach przedsięwzięcia 

„Dokończenie Budowy Projektu P1 pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, polegającej na 

przeprowadzeniu audytu zaktualizowanej (w wyniku zgłoszonych przez interesariuszy 

systemu P1 ewentualnych zmian)  treści dokumentacji przetargowej pod kątem 

technologicznym, w zakresie poprawności oraz kompletności merytorycznej i formalnej 

Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z udzieleniem pisemnej odpowiedzi na pytania 

określone jako cele weryfikacji, na warunkach jakich zostało udzielone zamówienie 

podstawowe. 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z wymogami wskazanymi 

w Umowie oraz zgodnie z OPZ. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Umowę z należytą starannością, przy zachowaniu zasad 

współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie 
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z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, uwzględniając profesjonalny charakter swojej 

działalności. 

3. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu Umowy posłuży się osobami posiadającymi 

odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego 

z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu umowy (Personel Wykonawcy). 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim oraz 

wiedzą i doświadczeniem pozwalającym należycie wykonać Umowę, 

b) korzystanie przez niego z narzędzi i wiedzy koniecznych dla wykonania Umowy, 

w szczególności z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, nie narusza 

przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów 

przemysłowych, prawnie chronionych tajemnic, w tym know-how oraz praw 

ochronnych na znaki towarowe, 

c) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za 

roszczenia osób trzecich, a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z 

braku wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego zastępców, pracowników lub 

jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez Wykonawcę lub jego 

zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich, a także kosztów 

odszkodowań oraz kosztów pomocy prawnej poniesionych przez Zamawiającego, 

w przypadku, gdy osoby trzecie skierują roszczenia wobec Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że sporządzi Raporty, w sposób, który będzie kompletny 

i wyczerpujący z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, najpóźniej w momencie zawarcia Umowy, 

aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, związanego bezpośrednio 

z realizacją przedmiotu Umowy, z sumą ubezpieczenia w wysokości co najmniej równej 

maksymalnemu wynagrodzeniu brutto, o którym mowa w §9 ust. 1. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w momencie zawarcia 

Umowy potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis polisy potwierdzającej zawarcie 

umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 6 wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty 

składki z tego tytułu na rzecz zakładu ubezpieczeń.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

o którym mowa w ust. 6 przez okres obowiązywania Umowy.  

9. O wszelkich zmianach dotyczących umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 6 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego nie później niż w 3 dni 

robocze od dnia zmiany umowy ubezpieczenia, przedstawiając przy tym Zamawiającemu 
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odpis potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego dokonanie 

zmiany, istnienie umowy ubezpieczenia i fakt zapłaty składki z tego tytułu przez 

Wykonawcę. 

10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego 

o okolicznościach, które mogą lub mogłyby mieć wpływ na rzetelność, bezstronność 

i obiektywność w wykonywaniu czynności objętych niniejszą Umową (konflikt interesów). 

11. W sytuacji, w której zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów, Zamawiający 

niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę o dalszym toku postępowania. 

12. Wykonawca dołoży wszelkich starań, by w przypadku wystąpienia konfliktu interesów 

wyłączyć z realizacji niniejszej umowy osoby prawne lub fizyczne, co do których konflikt 

taki zachodzi.  

13. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania Umowy powstrzymać od zaciągania 

zobowiązań, które mogłyby mieć wpływ na rzetelność i obiektywność w wykonywaniu 

czynności objętych niniejszą Umową (konflikt interesów) i oświadcza, że w chwili 

zawarcia Umowy, nie wiążą go takie zobowiązania. 

14. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 

zaangażowanych przez niego osób trzecich, jak za swoje, bez względu na podstawę 

zaangażowania tych osób w wykonanie Umowy. 

15. Wykonawca zapewnia, że osoby zaangażowane przez niego w wykonywanie Umowy 

będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy, do realizacji których zobowiązany jest 

Wykonawca. W szczególności, Wykonawca zapewni, że w stosunku do takich osób 

odbierze pisemne zobowiązania do zachowania poufności i braku konfliktu interesów, a 

także dotyczące nabycia praw autorskich. 

16. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób wskazanych 

w Umowie w celu i w zakresie realizacji Umowy. 

17. Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy zwróci Zamawiającemu wszelkie 

materiały (m.in. dokumenty, nośniki danych) przekazane przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

18. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące usługi w zakresie czynności 

administracyjno - biurowych  będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

19. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 18, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część 

etatu). 
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20. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 3 dni robocze (dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do 

wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi 

usługi w zakresie czynności administracyjno - biurowych. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę                              

z pracownikami świadczącymi usługi w zakresie czynności administracyjno - biurowych 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 19 będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę. 

§5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie realizacji 

Umowy.  

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy w wersji 

elektronicznej, następujące materiały i dokumenty (Dokumentacja Przetargowa): 

a) Postanowienia SIWZ wraz z załącznikami, 

b) Postanowienia OPZ wraz z załącznikami, 

c) Postanowienia Wzoru umowy wraz z załącznikami. 

3. Materiały, dokumenty i inne dane o których mowa w niniejszym paragrafie, przekazane 

Wykonawcy, nie mogą być wykorzystane do celów innych niż wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

§6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcom jedynie te części (zakresy) przedmiotu 

zamówienia, które zostały wskazane przez niego w ofercie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego 

podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia 

i zaniedbania jego i jego własnych pracowników lub przedstawicieli. 

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach 

niniejszej umowy oraz zapewni, że podwykonawca zobowiązany będzie do stosowania 

wszelkich warunków i zobowiązań ciążących na Wykonawcy na podstawie Umowy. 

§7 

Autorskie prawa majątkowe  
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1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą przekazania, autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w trakcie wykonywania Umowy 

uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na 

polach eksploatacji określonych w art. 50. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016, poz. 666), w tym w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono  

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony pod lit b) - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia z Umowy przenosi na Zamawiającego z chwilą ich 

przekazania wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo do 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, do utworów o których mowa w 

ust. 1, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz 

wprowadzania innych zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego tytułu 

dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zezwala i upoważnia Zamawiającego i wszelkie inne podmioty upoważnione 

przez Zamawiającego, do dokonywania przeróbek, zmian i innych opracowań utworów 

oraz rozporządzania nimi, wykorzystywania utworów we fragmentach i łączenia ich 

z innymi materiałami oraz decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. 

Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał nadzoru autorskiego przed 

rozpowszechnianiem utworów, także w postaci zmienionej lub we fragmentach, a także, że 

nie będzie korzystał z prawa do oznaczania utworu, w szczególności danymi twórców. 

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do złożenia powyższego zobowiązania także 

na rzecz i w imieniu twórców utworów. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory oraz inne dobra niematerialne, które stworzy, 

wykorzysta lub będzie posługiwał się przy wykonywaniu Umowy nie naruszają praw osób 

trzecich ani przepisów prawa oraz jest uprawniony do ich stworzenia, wykorzystywania, 

dostarczenia lub posługiwania się w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy oraz, 

że Zamawiający będzie uprawniony do ich wykorzystania i posługiwania się nimi 

w zakresie wynikającym z Umowy i jej celu.  
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6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wszelkich innych niż wskazane 

powyżej dóbr niematerialnych, w zakresie zarówno majątkowych, jak i osobistych praw do 

nich, jeżeli ma to zastosowanie, w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy oraz 

korzystania po zakończeniu Umowy z rezultatów jej realizacji. 

7. Wraz z przekazaniem utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

nośników na których utwory powstałe w ramach realizacji przedmiotu Umowy zostały 

utrwalone. 

8. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego 

z tytułu naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego, 

zgodnie z postanowieniami Umowy, z utworów, do których przeniesiono prawa autorskie 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązuje się ponieść wyłączną 

odpowiedzialność, a także zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały 

naruszone. 

§8 

Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzone 

zgodnie z następującą procedurą: 

a) po przekazaniu przez Wykonawcę Raportu Wstępnego, zgodnie z §3 ust. 1 lit. c oraz 

Raportu z przeprowadzonych czynności weryfikujących, zgodnie z §3 ust. 2 lit. b, 

w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, Zamawiający przystąpi do 

odbioru odpowiednio Etapu I lub Etapu II Umowy, 

b) po przekazaniu przez Wykonawcę Raportu Wstępnego, Zamawiający w terminie 4 dni 

kalendarzowych: 

(i) potwierdzi drogą elektroniczną, że nie wnosi uwag do Raportu Wstępnego lub 

(ii) zgłosi Wykonawcy drogą elektroniczną zastrzeżenia lub uwagi do Raportu 

Wstępnego,  

Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni kalendarzowych przedstawić Raport 

Końcowy, który - w razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag będzie 

je uwzględniał, a jeżeli Wykonawca ich nie uwzględni - do Raportu Końcowego 

dołączy wyjaśnienia w postaci wyczerpującego pisemnego stanowiska, 

c) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, po przekazaniu przez 

Wykonawcę Raportu z przeprowadzonych czynności weryfikujących, Zamawiający 

w terminie 3 dni kalendarzowych: 

(i) potwierdzi drogą elektroniczną, że nie wnosi uwag do Raportu z przeprowadzonych 

czynności weryfikujących lub 

(ii) zgłosi Wykonawcy drogą elektroniczną zastrzeżenia lub uwagi do Raportu 

z przeprowadzonych czynności weryfikujących,  

Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni kalendarzowych przedstawić wersję 

Raportu z przeprowadzonych czynności weryfikujących, który - w razie zgłoszenia 
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przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag będzie je uwzględniał, a jeżeli Wykonawca 

ich nie uwzględni - do Raportu z przeprowadzonych czynności weryfikujących dołączy 

wyjaśnienia w postaci wyczerpującego pisemnego stanowiska, 

d) Raporty uznaje się za przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 

przekazania, jeżeli odbiór nastąpi zgodnie z procedurą i w terminach przewidzianych w 

Umowie,  

e) Wykonawca będzie przekazywał Raporty, w wersji elektronicznej na adres e-mail 

(wersja edytowalna i PDF), a w przypadku dokonywania przez Wykonawcę zmian, 

przekazywane dokumenty muszą zawierać rejestr zmian. 

2. Odbiór Etapu I i Etapu II zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru odpowiednio Etapu I 

i Etapu II, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Całkowity odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru 

Końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem, iż 

w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z opcji (Etap II), odbiór Umowy 

potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru Końcowego wystawionego na podstawie 

podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru Etapu I. 

4. Protokoły Odbioru, o którym mowa w ust. 2 i 3, będą sporządzone w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego).  

 

§9 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają 

na kwotę brutto …………,.. zł (słownie złotych: …………………….. .../100) w tym 

podatek VAT,  zgodnie z kwotą zawartą w Ofercie Wykonawcy. Na kwotę tę składa się 

wynagrodzenie za: 

a) realizację Etapu I Umowy - w wysokości brutto ………..,.. zł (słownie złotych:  ……. 

…/100) w tym podatek VAT, 

b) realizację Etapu II umowy, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji - 

w wysokości brutto ……,.. zł (słownie złotych: …….. …/100) w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie należne 

Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, w tym 

przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w §7 oraz prawa własności do egzemplarzy nośników, na których dostarczono 

Zamawiającemu utwory powstałe w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia 

z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. 
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4. W przypadku braku skorzystania przez Zamawiającego z opcji (Etap II), wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy za realizację Etapu I wskazane w ustępie 1 lit a) wyczerpuje 

całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wszelkich zobowiązań określonych 

w Umowie. 

§10 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy określonego w § 2 będzie 

wypłacone na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez Wykonawcę. Faktura 

lub rachunek zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji Etapu I oraz - w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z opcji - Etapu II, po dokonaniu Odbioru odpowiednio 

Etapu I i Etapu II. 

2. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku, za realizację poszczególnych Etapów,  

będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Etapu I oraz Protokół Odbioru Etapu II, o 

których mowa w §8 ust. 2 , wnioskujący o finansowe rozliczenia pracy. Warunkiem 

dokonania płatności jest dołączenie przez Wykonawcę do faktury lub rachunku kopii 

Protokołu Odbioru danego Etapu podpisanego przez obie Strony. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na numer rachunku 

bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze lub w oświadczeniu dołączanym do 

wystawionego rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w postaci papierowej lub elektronicznej na 

adres wskazany w §11 ust.4 lit. a).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub 

rachunku w terminie do dnia 19.12.2016 r. 

5. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub inny dzień wolny od pracy, to płatność 

nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypada termin 

płatności. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 

przelewu do realizacji. 

7. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych budżetu państwa 

w ramach  odpowiedniego planu finansowego wydatków bieżących. 

§11 

Komunikacja i doręczenia 

1. Oświadczenia związane z wykonaniem Umowy, o ile Umowa nie wskazuje inaczej, uważa 

się za złożone z chwilą ich doręczenia pocztą elektroniczną drugiej Stronie, pod 

warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie. 
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2. W przypadku podpisywania Protokołu Odbioru Etapu oraz Protokołu Odbioru 

Końcowego, wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. 

3. Osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym 

udzielanie i realizowanie czynności w ramach odbioru oraz podpisywanie poszczególnych 

Protokołów Odbioru, są: 

a) po stronie Zamawiającego:  

………, tel. 22 ………, tel. kom. ……., e-mail: …………@csioz.gov.pl 

lub 

………, tel. 22 ………, tel. kom. ……., e-mail: …………@csioz.gov.pl 

b) po stronie Wykonawcy: ……….., tel. ……………….., tel. kom……………, e-mail:  

4. Adresami do doręczeń są: 

a) po stronie Zamawiającego:  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A,  

00-184 Warszawa, biuro@csioz.gov.pl,  

b) po stronie Wykonawcy: ………..,  

5. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 3 nie są uprawnione do zmiany, 

rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego 

upoważnienia udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej Strony. 

6. W przypadku korespondencji Stron na piśmie, będzie ona przesyłana odpowiednio na 

adresy wskazane jako adresy do doręczeń Stron.  

7. Zmiana danych wymienionych w niniejszym paragrafie, w tym danych osób wskazanych 

w ust. 3 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. W przypadku wystąpienia takiej 

zmiany Strony wzajemnie się informują na piśmie o nowych danych. 

§12 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu może żądać zapłaty kary umownej w przypadku: 

a) niedochowania przez Wykonawcę terminu:  

(i) przekazania Zamawiającemu harmonogramu realizacji zamówienia i opisu 

metodologii weryfikacji dokumentacji i przygotowania Raportów (§3 ust. 1 lit a) lub 

(ii) przekazania każdego z Raportów, w tym ich poprawionych wersji, w terminach 

wskazanych w niniejszej Umowie, w tym określonych w §3 lub §8, 

w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §9 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie, 

b) braku udziału Wykonawcy w spotkaniu (§3 ust. 1 lit b) zgodnie z jego 

zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §9 ust. 1; 
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c) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §9 ust. 1. 

2. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób w ramach osób świadczących przedmiot 

umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania osób świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których 

nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych 

osób świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej w wykazie 

przekazanym przez Wykonawcę, zgodnie z § 4 ust. 19.  

3. Roszczenia z tytułu kar umownych mogą być potrącane lub pokrywane z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie, z tym że kara umowna z tytułu 

odstąpienia konsumuje inne kary umowne. 

5. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

§13 

Ochrona informacji 

1. Wszelkie informacje i materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 

z wykonaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania - pisemne, graficzne, 

utrwalone w postaci papierowej lub elektronicznej - są poufne i nie mogą być bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego lub zgodnie z postanowieniami Umowy 

udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób. 

2. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie 

osoby, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy. 

3. Wszelkie informacje i materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego nie mogą 

być powielane ani publikowane bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca po wygaśnięciu Umowy zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane 

dokumenty i materiały oraz usunie informacje mające charakter informacji poufnych 

w rozumieniu niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, jeżeli informacje, co do 

których taki obowiązek istniał: 

a) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane, 

b) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub 

upoważnionych organów państwowych, 
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c) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał uprzednio 

zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

§14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem dzieła 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie 

wyznaczonym, 

b) w przypadku, gdy wysokość kar umownych, osiągnie wysokość 20% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. l, 

c) w przypadku braku poinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego 

o okolicznościach, które mogą lub mogłyby mieć wpływ na rzetelność, bezstronność 

i obiektywność w wykonywaniu czynności objętych niniejszą Umową (konflikt 

interesów), 

d) w przypadku gdy Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania 

umowne pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zaniechania naruszeń, 

2. Postanowienia powyższe nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 

w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji 

Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie środków 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, 

według własnego wyboru, w terminie 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar 

umownych. 

§15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść najpóźniej w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w formie .................., w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, tj. …………………..,… zł (słownie złotych: ………………………. …./100), 

o którym mowa w §9 ust. 1. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie 
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roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od 

dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania  numeru rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu. 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych 

jest prawo polskie. 

3. Zamawiający ma prawo do żądania wszelkich informacji i wyjaśnień związanych 

z realizacją Umowy, w szczególności w celu weryfikacji, czy usługi realizowane są 

zgodnie  z wymaganiami opisanymi w Umowie, oraz czy przebiegają zgodnie z 

warunkami oraz ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień po wezwaniu 

przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub 

bezskuteczne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy 

i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony 

zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie 

odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym 

okolicznościom. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności 

interpretacyjnych pomiędzy tekstem Umowy a Załącznikami, pierwszeństwo ma tekst 

Umowy. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

§17 

Zmiany umowy 
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w następujących przypadkach: 

1)   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu Umowy, 

2)   w zakresie przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego, jeżeli 

zaszły okoliczności, , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

3)   zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z  jego treścią i celem. 

4) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi. 

5) w następstwie wykraczających poza terminy określone w k.p.a. procedur 

administracyjnych oraz innych terminów  czynności urzędowych. 

6)  ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia. 

7)  zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące 

zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie prac ze względu na 

akcję ratowniczą, 

8)  zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej. Pod pojęciem „siły wyższej” 

rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do 

przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, 

wojny, mobilizacje, zamkniecie granic, strajki odpowiednio do tego jaki wpływ na te 

zmiany będą miały ww. przypadki. 

2. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 

3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wszelkie zmiany i uzupełnienia 

Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 2 – Protokół Przekazania (wzór), 

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru Etapu (wzór), 

Załącznik nr 4 – Protokół Odbioru Końcowego (wzór), 

Załącznik nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
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…………..…………..      …………………………. 

(data i podpis)        (data i podpis) 

 

 

 


