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Aktualny - Załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego  

UMOWA 

nr CSIOZ/…../2017 

 

zawarta w dniu ………………….. 2017 r. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie  

(00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym 

dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowanym przez: … . 

a 

… zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowanym przez: … . 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” Umowy. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.124.2017, zawarto 

umowę, zwaną dalej „Umową”, o poniższej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy i termin realizacji 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

zwanych dalej „Usługami”, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, w tym w Opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1, ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 8 

do Umowy oraz w Regulaminie świadczenia Usług stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Umową decydujące znaczenie będą miały 

postanowienia Umowy. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy i nie może zmieniać jej 

postanowień na niekorzyść Zamawiającego, ale wymaga niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego. 

2. W ramach Umowy Wykonawca: 

1) zapewni łącza i udostępni urządzenia niezbędne do świadczenia Usług; 

2) przeniesie do swojego systemu używane przez Zamawiającego 25 numerów telefonicznych; 

3) udostępni aparaty telefoniczne, w ilości i o parametrach wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy,  

4) zapewni wsparcie techniczne przez 365 dni w roku, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę 

(365/7/24) przez cały okres świadczenia Usług; 

5)  zapewni inne, niż wskazane w pkt 1 – 4 usługi lub połączenia według zapotrzebowania 

Zamawiającego. 

3. W ramach Usług Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1) świadczenia usług telekomunikacyjnych w obszarze wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych 

sieci krajowych i zagranicznych, stacjonarnych, obejmujących: 

a) usługi telefoniczne – połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe, połączenia do sieci 

komórkowych, połączenia międzynarodowe; 

b) transmisję połączeń faksowych i modemowych; 

c) realizację połączeń z numerami alarmowymi, skróconymi i infoliniami; 

d) prezentację numeru inicjującego; 

e) zapewnienie co najmniej 30 kanałów rozmownych; 

f) zapewnienie co najmniej 2 linii analogowych; 

2) świadczenia usług faksowych; 

3) zapewnienia bezpłatnych połączeń wewnętrznych w siedzibie Zamawiającego; 

4) świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii internetowej VoIP dla 15 numerów 

VoIP z wykorzystaniem protokołu SIP lub AIX, PSTN ze strefy warszawskiej (z możliwością 

rozszerzenia o 8 numerów) oraz w zakresie telefonii analogowej dla 2 numerów; 

5) zestawienia i skonfigurowania poprzez publiczną sieć Internetu usług telefonicznych; 

6) zapewnienia blokady połączeń na numery o podwyższonych opłatach; 

7) zapewnienie, w zakresie połączeń wychodzących lokalnych i strefowych, międzystrefowych, 

międzynarodowych i do sieci komórkowych, innego ruchu do sieci publicznej taki jak: serwisy 

informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów etc. w naliczaniu sekundowym. 

4. Szczegółowe warunki świadczenia Usług oraz wykonania czynności wskazanych w ust. 2 i 3 zawiera 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

5. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy zamówienie świadczenia Usług dla 15 aparatów telefonicznych 

z możliwością rozszerzenia świadczonych usług o dodatkowe 8 aparatów telefonicznych.  

6. W terminie 5 Dni Roboczych (dzień od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, na 

dzień zawarcia Umowy od godz. 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni 

wolnych od pracy u Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

harmonogramu przygotowania do świadczenia Usług, zwanego dalej „Harmonogramem”, zgodnego 

z wytycznymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy. Zamawiający dokona weryfikacji 

przedstawionego Harmonogramu w terminie 3 Dni Roboczych i zaakceptuje Harmonogram bądź zgłosi 

do niego uwagi w tym terminie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do 

Harmonogramu, Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi i przekaże Zamawiającemu poprawiony 

Harmonogram w terminie 2 Dni Roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zmian w Harmonogramie, 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia uaktualnionego Harmonogramu prac do akceptacji 
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Zamawiającego w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji o zmianie. Akceptacja 

zmienionego Harmonogramu odbywa się na zasadach określonych w ust. 6.  

8. Usługi świadczone będą od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania 

kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, w zależności które ze 

zdarzeń wystąpi wcześniej. 

9. Realizacja przedmiotu Umowy jest niezbędna do zapewnienia trwałości projektów Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) 

oraz Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 

medycznych (P2), Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia 

(P4). 

§ 2. 

Warunki wykonania Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki wykonania Umowy i nie ma żadnych przeciwskazań 

do realizacji Umowy na warunkach w niej określonych. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Polityką bezpieczeństwa obowiązującą u Zamawiającego; 

2) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim, posiada wiedzę 

i doświadczenie personelu, pozwalające należycie wykonać Umowę; 

3) posiada wszystkie dokumenty, zgody i certyfikaty, które są niezbędne do świadczenia Usług; 

4) 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 

z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie z tytułu realizacji Umowy, 

a wynikłych z wykonania, nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Wykonawcę, 

jego zastępców, pracowników lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez 

Wykonawcę lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. 

3. Do współpracy i koordynacji realizacji Umowy, w tym do podpisywania Protokołów, upoważnione są 

ze strony Wykonawcy: 

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

lub 

2) ……………………………tel.:……………………………e-mail:……….. . 

4. Do współpracy i koordynacji realizacji Umowy, w tym do podpisywania Protokołów, upoważnione są 

ze strony Zamawiającego: 

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

lub 

2) ……………………………tel.:……………………………e-mail:…………  

5. W przypadku korespondencji Stron w postaci papierowej lub elektronicznej, będzie ona przesyłana: 
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1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, kancelaria@csioz.gov.pl; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: … 

6. Wszelkie powiadomienia, zgłoszenia oraz uzgodnienia związane z realizacją Umowy, w tym 

uzgodnienia dotyczące Harmonogramu, będą dokonywane drogą elektroniczną na adresy e-mail, 

o których mowa w ust. 3 i 4.  

7. Zmiana danych w ust. 3, 4 i 5 nie stanowi zmiany Umowy wymagającej zawarcia pisemnego aneksu do 

Umowy. 

§ 3. 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. W trakcie trwania Umowy Zamawiający zobowiązuje się: 

1) korzystać z udostępnionych mu przez Wykonawcę urządzeń i aparatów telefonicznych zgodnie z ich 

przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji; 

2) umożliwić pracownikom Wykonawcy lub jego upoważnionym przedstawicielom wejście do siedziby 

Centrum celem świadczenia Usług, w tym celem usunięcia awarii, nieprawidłowości lub usterek, 

z zastrzeżeniem ust. 2; 

3) powiadomić Wykonawcę o wszelkich awariach i usterkach, w tym o nieprawidłowościach 

w działaniu urządzeń i aparatów telefonicznych; 

4) nie dokonywać samodzielnie napraw i modernizacji udostępnionych mu przez Wykonawcę urządzeń 

i aparatów telefonicznych; wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń udostępnionych 

urządzeń i aparatów telefonicznych dokonuje wyłącznie Wykonawca; 

5) zapewnić zgodne z obowiązującymi normami zasilanie niezbędne do funkcjonowania 

udostępnionych przez Wykonawcę urządzeń i aparatów telefonicznych. 

2. Termin wejścia na teren siedziby Zamawiającego, sposób i miejsce umieszczenia użyczonych urządzeń 

muszą być uzgodnione z Zamawiającym zgodnie z Polityką bezpieczeństwa obowiązującą 

u Zamawiającego. 

§ 4. 

Zobowiązania Wykonawcy, odbiór urządzeń i rozpoczęcie świadczenia Usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. 

2. Prace przyłączeniowo-przełączeniowe Wykonawca realizować będzie w Dni Robocze w godzinach 

22:00 – 6:00 lub w soboty i niedziele w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin (dzień i godziny) wykonania prac przyłączeniowo-

przełączeniowych co najmniej 2 Dni Robocze przed ich rozpoczęciem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług w terminie, o którym mowa w § 1 

ust. 8 Umowy. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sprawdzą poprawność działania 

Usług i w przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego upoważnieni przedstawiciele Stron 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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podpiszą Protokół Uruchomienia Usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi do działania Usług - Wykonawca usunie wszystkie 

zgłoszone w uwagach błędy w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego 

i ponownie Strony przeprowadzą odbiór uruchomienia Usług. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach 

określonych w Umowie, a w przypadkach w niej nieuregulowanych, na zasadach określonych w Prawie 

telekomunikacyjnym i Kodeksie cywilnym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić Zamawiającego o planowanej przerwie 

serwisowej, przy czym zawiadomienie to musi nastąpić z wyprzedzeniem co najmniej 2 Dni 

Roboczych. Przerwa serwisowa nie może trwać dłużej niż 8 godzin miesięcznie.  

7. W ramach realizacji Umowy, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego urządzenia, zgodnie 

z § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy. Po zainstalowaniu, uruchomieniu i sprawdzeniu poprawności działania 

udostępnionych urządzeń przez Wykonawcę, następuje ich odbiór poprzez podpisanie przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 3 do Umowy.  

8. Po zainstalowaniu, uruchomieniu i sprawdzeniu poprawności działania udostępnionych aparatów 

telefonicznych przez Wykonawcę, następuje ich odbiór poprzez podpisanie przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

Udostępnienie aparatów w sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy, musi nastąpić nie później 

niż w dniu uruchomienia Usługi.  

9. Naprawa udostępnionych urządzeń i aparatów telefonicznych wykonywana będzie nieodpłatnie przez 

Wykonawcę lub podmiot wskazany przez Wykonawcę na jego koszt. 

10. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego 

w części dotyczącej Usług, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić udostępnione do świadczenia Usług 

urządzenia i aparaty telefoniczne Wykonawcy w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu 

wynikającemu z bieżącej eksploatacji. 

11. Zwrot udostępnionych urządzeń i aparatów telefonicznych Wykonawcy powinien nastąpić w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub jej części. Z chwilą rozwiązania 

lub wygaśnięcia Umowy lub jej części następuje gotowość Zamawiającego do zwrotu udostępnionych 

urządzeń i aparatów telefonicznych. Wykonawca dokonuje demontażu i odbioru urządzeń i aparatów 

telefonicznych na własny koszt i ryzyko. Zwrot urządzeń i aparatów telefonicznych zostanie 

potwierdzony Protokołem zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w ust. 7.  
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§ 5. 

SLA/wsparcie techniczne/odbiór Usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wymaganego SLA na poziomie wskazanym w ust. 5 

i zapewnienia wsparcia technicznego w trybie 365/7/24 przez cały okres świadczenia Usług, tj. od 

podpisania przez Strony Protokołu Uruchomienia Usług, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.  

2. Wykonawca, w ramach wsparcia technicznego: 

1) usuwać będzie nieprawidłowości w pracy udostępnionych urządzeń i aparatów telefonicznych; 

2) samodzielnie wykrywać będzie sytuacje awaryjne i prowadzić działania naprawcze; 

3) usuwać będzie: 

a) awarie rozumiane jako brak dostępności Usług w części lub w całości;  

b) nieprawidłowości w działaniu udostępnionych urządzeń i aparatów telefonicznych; 

c) usterki rozumiane jako utrudnienie lub brak pełnej funkcjonalności Usług w części lub 

w całości,  

mające wpływ na prawidłowe świadczenie Usług, w tym awarie i usterki łączy; 

4) zapewni wsparcie Zamawiającemu w zakresie korzystania z Usług i zarządzania Usługami. 

3. Zamawiający informować będzie Wykonawcę o każdej stwierdzonej awarii, nieprawidłowości lub 

usterce na adres email: ………… lub tel. ……….  (dostępne całodobowo).  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania awarii, nieprawidłowości lub usterki 

w czasie 30 minut od otrzymania zgłoszenia (wysłania maila przez Zamawiającego lub zgłoszenia 

telefonicznego) od Zamawiającego. Przy czym: 

1) czas usunięcia awarii to 4 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia; 

2) czas usunięcia nieprawidłowości to 1 Dzień Roboczy od momentu otrzymania zgłoszenia; 

3) czas usunięcia usterki to 3 Dni Robocze od momentu otrzymania zgłoszenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego, pełnego świadczenia Usług na poziomie 

SLA 99,8% w skali miesiąca).  

6. Każdy miesiąc świadczenia Usługi potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru Usługi, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. W pierwszym dniu następującym po miesiącu świadczenia Usług 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Raport Miesięczny świadczenia Usług za dany miesiąc, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. W Raporcie Miesięcznym wskazane zostaną wszystkie awarie, 

usterki i nieprawidłowości zgłoszone w ramach miesiąca, za który jest dany Raport Miesięczny wraz 

z podaniem czasu ich usunięcia.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Raportu Miesięcznego, o którym mowa 

w ust. 6 i zażądać uzupełnienia lub poprawy Raportu Miesięcznego. Podpisany przez Strony Raport 

Miesięczny stanowi podstawę do rozliczenia wynagrodzenia za świadczenie Usługi w miesiącu, którego 

dotyczy dany Raport Miesięczny i podstawę do ewentualnego obniżenia wynagrodzenia za miesiąc, 

w którym nastąpiło pogorszenie świadczenia Usług w stosunku do SLA wskazanego w ust. 5. Strony 
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zobowiązane są do ustalenia treści Raportu Miesięcznego w terminie 10 Dni Roboczych. W przypadku 

odmowy podpisania Raportu Miesięcznego przez Wykonawcę podstawę rozliczenia stanowi Raport 

Miesięczny podpisany przez Zamawiającego. 

§ 6. 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Maksymalne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wyniesie 

nie więcej niż kwotę ……  zł brutto (słownie: ... złotych), w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,  będzie rozliczane w miesięcznym cyklu rozliczeniowym, za 

każdy miesiąc świadczenia Usług licząc od dnia ich uruchomienia, zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy. 

Wynagrodzenie należne za niepełny miesiąc kalendarzowy, za wyjątkiem ust. 3 pkt 3, jest ustalane 

proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu. 

3. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2 każdorazowo zawiera: 

1) wynagrodzenie abonamentowe za świadczenie Usług VOiP (zamówienie gwarantowane), obliczone 

jako iloczyn ilości aparatów telefonicznych, dla których świadczone są Usługi oraz kwoty 

……..…… zł brutto (słownie: ... złotych), w tym podatek VAT; 

2) wynagrodzenie abonamentowe łącznie w zakresie 2 linii analogowych (zamówienie gwarantowane) 

w łącznej wysokości ……..……  zł brutto (słownie: ... złotych), w tym podatek VAT; 

3) wynagrodzenie za wykonane w danym miesiącu połączenia telefoniczne, zgodnie z  Ofertą 

Wykonawcy oraz dodatkowe opłaty, o których mowa w ust. 4, o ile zaistniały; 

4) wynagrodzenie abonamentowe za świadczenie Usług VOiP (zamówienie opcjonalne), obliczone 

jako iloczyn ilości aparatów telefonicznych, dla których świadczone są Usługi oraz kwoty 

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

4. Jeżeli w toku realizacji Umowy niezbędne będzie korzystanie z połączeń lub usług, o których mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 5 Umowy, to Wynagrodzenie za te połączenia lub usługi będzie rozliczane miesięcznie 

wg Cennika Wykonawcy dla klientów biznesowych (zwanego dalej „Cennikiem”), który stanowi 

Załącznik nr 6 do Umowy, z zastrzeżeniem, że łącznie wynagrodzenie to nie może stanowić więcej niż 

5% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 i się w tym wynagrodzeniu zawiera. 

5. Zmiana Cennika, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy w czasie realizacji Umowy Wykonawca wprowadzi Cennikiem korzystniejsze 

opłaty Usług, znajdą one automatycznie zastosowanie do Umowy od nowego okresu rozliczeniowego 

bez konieczności zmiany Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że stosuje sekundowy system taryfikacji połączeń obejmujący jedynie 

rzeczywisty czas połączenia bez żadnych dodatkowych opłat (np. za inicjację połączenia). 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest maksymalnym wynagrodzeniem i zawiera wszelkie 

koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym koszty udostępnionych urządzeń i aparatów 
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telefonicznych. Wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji. 

9. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury lub rachunku, w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia (w postaci elektronicznej lub papierowej) prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku do 

siedziby Zamawiającego na odpowiedni adres określony w §2 ust. 5 pkt 1), na numer konta bankowego 

Zamawiającego wskazany na fakturze lub rachunku. 

10. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku za dany miesiąc świadczenia Usług jest podpisany przez 

Strony Protokół Odbioru Usług, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy.  

11. Raport Miesięczny, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy stanowi podstawę do rozliczenia miesiąca, 

którego Raport Miesięczny dotyczy, jeżeli z Raportu Miesięcznego wynika, że w danym miesiącu nie 

zostało dotrzymane SLA wskazane w § 5 ust. 5 Umowy wynagrodzenie za dany miesiąc ulega 

obniżeniu o 1% za każdą 0,1 procenta poniżej 99,8 %.  

12. W przypadku, jeżeli SLA za dany miesiąc świadczenia Usług spadnie poniżej 96% uznaje się, że 

Usługa w danym miesiącu nie była świadczona i wynagrodzenie za ten miesiąc nie jest należne 

w części ust. 3 pkt 1, 2 i 4.  

13. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

14. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu faktury lub rachunki nie później niż 

odpowiednio: 

1) do 12 grudnia 2017 r. za świadczenie Usług za miesiąc listopad 2017 r.; 

2) do 10 grudnia 2018 r. za świadczenie Usług za miesiąc listopad 2018 r.. 

15. Realizacja Umowy finansowana jest ze środków finansowych budżetu państwa ujętych w odpowiednim 

planie finansowym wydatków bieżących oraz w Decyzji Ministra Finansów FS1.4143.6.2015.SYL (po 

korektach) (MF/FS1.4143.3.3.2017.MF.74) w ramach zadania Pozostałe koszty związane z 

utrzymaniem systemów P1, P2 i P4 oraz w Decyzji Ministra Finansów nr 1/2017 FS1.4143.2.2017 w 

ramach zadania Pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemów. Zmiana źródła finasowania nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu. 

§ 7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie … 

w wysokości … zł (słownie:…), tj. 10% wartości maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „PZP”. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca 

może zmienić formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 148 ust. 2 PZP. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia na 
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rachunek bankowy Wykonawcy nr ….W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego wskazanego 

w Umowie Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w terminie 

30 dni od daty rozliczenia ostatniego - Raportu Miesięcznego, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym potrąceń kar umownych bez potrzeby 

uzyskania akceptacji Wykonawcy. Zabezpieczenie zostanie zatrzymane w całości albo odpowiedniej 

części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenia co do należytego wykonania Umowy. 

§ 8. 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące naliczonych w fakturach kwot za świadczenie Usług zgłaszane będą pisemnie, 

pocztą elektroniczną na adres: … 

2. Wykonawca rozpatrzy reklamację zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres wskazany § 2 

ust. 5 pkt 1 Umowy. W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji Wykonawca wystawi 

fakturę korygującą z wyszczególnieniem pozycji korygowanych w terminie 7 dni od dnia uznania 

reklamacji. 

4. Jeżeli reklamacja Usług nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że 

reklamacja została uwzględniona w dniu, w którym upłynął termin jej rozpatrzenia. W tym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 7 dni od dnia 

uwzględnienia reklamacji. 

§ 9. 

Poufność i przetwarzanie danych 

1. Wszelkie informacje prawnie chronione oraz każda informacja, której utrata, ujawnienie lub 

udostępnienie osobie/podmiotowi nieuprawnionemu mogłoby spowodować szkodę materialną lub 

niematerialną dla Zamawiającego lub naruszyć prawnie chroniony interes innych osób/podmiotów 

(„Informacje wrażliwe”), które uzyskał bądź uzyska Wykonawca lub Zamawiający przy zawieraniu 

i wykonywaniu Umowy od drugiej Strony i wskazane przez drugą Stronę jako Informacje wrażliwe, jest 

zobowiązany zachować w poufności. Strony zobowiązują się nie ujawniać ich osobom trzecim bez 

zgody drugiej Strony, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem i Umową. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie odnosi się do Informacji wrażliwych dotyczących 

Zamawiającego lub Wykonawcy, które: 

1) są lub staną się znane publicznie bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności przez 

Stronę je otrzymującą lub 

2) ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą Strony ujawniającej. 
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3. Każda ze Stron może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innych 

upoważnionych organów, udostępnić im Informacje wrażliwe dotyczące drugiej Strony w zakresie 

wskazanym w takim żądaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Z zastrzeżeniem postanowienia poniżej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz 

w przypadku odstąpienia od Umowy Strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu lub do zniszczenia 

wszelkich Informacji wrażliwych, jakie otrzymały od drugiej Strony w związku z wykonywaniem 

Umowy. 

5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz w przypadku odstąpienia od Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszelkich danych, które przetwarzał w ramach 

realizacji Umowy, co zostanie potwierdzone w Protokole zdawczo-odbiorczym, z zastrzeżeniem ust. 9. 

6. Żadna ze Stron Umowy nie może domagać się traktowania jako Informacji wrażliwej, którą druga ze 

Stron już posiada, które zostały przez drugą Stronę niezależnie wypracowane lub które uzyskała ona 

zgodnie z prawem i bez klauzuli zachowania poufności od osób trzecich, jak też informacje, których 

ujawnienie wymagane jest przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Określone w niniejszym artykule zobowiązanie do zachowania w poufności Informacji wrażliwych 

obowiązywać będzie w czasie trwania Umowy oraz w terminie 5 lat od daty zakończenia Umowy, o ile 

przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują dłuższych okresów ich ochrony. 

8. O ile w ramach wykonania Umowy dojdzie do przetwarzania danych Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia ich ochrony zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 

922), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wprowadzonych i wdrożonych do 

stosowania przez administratora danych „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” oraz „Instrukcji 

zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”. W 

szczególności do zapewnienia dostępu do danych jedynie osobom uprawnionym, nie wynoszenia 

dokumentów, nierobienia ich kserokopii, nieutrwalania w innej postaci bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu nagrań z rozmów telefonicznych na nośniku umożliwiającym Zamawiającemu ich 

odczyt. 

§ 10. 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, zgodnie 

z § 1 ust. 8 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
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opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 1 ust. 6 

lub ust. 7 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu usuwania awarii, nieprawidłowości lub usterek, 

zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar 

umownych odpowiednio: 

1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia w przypadku awarii;  

2) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w przypadku nieprawidłowości;  

3) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w przypadku usterki.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu udostępnienia aparatów telefonicznych, zgodnie 

z § 4 ust. 8 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych 

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy nieudostępniony aparat telefoniczny za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu powiadomienia o planowanej przerwie 

serwisowej, zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy 

kar umownych w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdorazowy przypadek 

braku powiadomienia. 

6. Rozliczenie SLA za każdy miesiąc nastąpi zgodnie z § 5 ust. 7 i § 6 ust. 11 i 12 Umowy. 

7. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy w całości albo w części nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną 

w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, 

jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej przez niego szkody. 

9. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego 

potwierdzenia. 

§ 11. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w przypadku, gdy: 

1) dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że zachodzą 

uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie nienależycie wykonana, w tym w wyznaczonym 
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terminie, w szczególności, gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty 

oznaczonej jako całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy; 

2) SLA nie przekroczy 95,99% w dwóch po sobie następujących miesiącach świadczenia Usług; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków finansowych koniecznych do 

realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie 

Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku zaistnienia 

przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę wyższą 

należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, 

którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

3. Prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części ze skutkiem na przyszłość, o którym mowa w 

ust. 1 i 2, przysługuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 

stanowiących podstawę do odstąpienia. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12. 

Zmiany Umowy 

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych, osób 

upoważnionych do kontaktu, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie drugą Stronę.  

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

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

siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo 

polskie. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 



 

 
13 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Uruchomienia Usług; 

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego; 

Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Odbioru Usług; 

Załącznik nr 5 – Wzór Raportu Miesięcznego; 

Załącznik nr 6 – Cennik Wykonawcy dla klientów biznesowych; 

Załącznik nr 7 - Regulamin świadczenia Usług; 

Załącznik nr 8 – Oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

……………………………..……… ……………………………………. 

(data, podpis Zamawiającego) (data, podpis Wykonawcy) 

 


