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Załącznik nr 2 do SIWZ 

WZP.6151.11.2015 

WZÓR UMOWY 

Nr CSIOZ/___/2015 

zawarta w dniu __________________ 2015 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

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

Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309, zwanym 

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

a  

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

zwane w treści Umowy łącznie „Stronami”.  

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr … zawarta została umowa, 

zwana dalej „Umową”, o następującej treści:  

 

§1. 

Definicje 

Wszelkim pojęciom napisanym w Umowie lub jej załącznikach z wielkiej litery, Strony nadają znaczenie 

wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (zwanym dalej: „OPZ”). 

 

§2. 

Przedmiot Umowy 
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1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi Contact Center oraz usługa zaprojektowania, 

skonfigurowania, wdrożenia, przeprowadzenia szkoleń i utrzymania Interfejsu komunikacyjnego SWU 

oraz świadczenie usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS. 

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) świadczenie usługi Contact Center: 

a) do 5 000 Zgłoszeń miesięcznie dla Systemu P1, 

b) od 5 001 do 10 000 Zgłoszeń miesięcznie dla Systemu P1– zamówienie opcjonalne, 

c) w zakresie Innych systemów Zamawiającego, zwiększenie wolumetrii względem usług 

określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a i b niniejszego paragrafu o 1 000 Zgłoszeń miesięcznie – 

zamówienie opcjonalne; 

2) Opracowanie metod zasilania Bazy Wiedzy I linii wsparcia informacjami zawartymi w CMDB 

Zamawiającego na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego; 

3) Opracowanie Skryptów Call Center w ilości nie mniejszej niż 1 dla każdej grupy Zgłaszających; 

4) usługa zaprojektowania, skonfigurowania i wdrożenia Interfejsu komunikacyjnego SWU, na bazie 

oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego, zapewniającego dwukierunkową 

komunikację pomiędzy systemami SWU Wykonawcy, Zamawiającego i Wykonawców Systemów 

Zamawiającego; 

5) przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie Interfejsu komunikacyjnego SWU; 

6) monitorowanie Komunikacji i obsługa awarii Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU; 

7) zapewnienie godzin rozwojowych w zakresie przedmiotu Umowy, w wymiarze 100 (słownie: sto) 

Roboczogodzin; 

8) zapewnienie godzin rozwojowych w zakresie przedmiotu Umowy, w wymiarze do 100 (słownie: sto) 

Roboczogodzin – zamówienie opcjonalne; 

9) świadczenie usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy został określony w OPZ. 

4. Wykonawca wykona zadania objęte zakresem zamówień opcjonalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. 

b i c oraz ust. 2 pkt 8 niniejszego paragrafu, wyłącznie na wyraźne żądanie Zamawiającego w formie 

pisemnego zlecenia oraz w zakresie żądanym przez Zamawiającego w przypadku zaistnienia potrzeby 

obsługi większej ilości Zgłoszeń lub obsługi Zgłoszeń dla Innych systemów Zamawiającego. 
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Wykonawcy na podstawie Umowy nie przysługuje roszczenie o zlecenie mu realizacji usług objętych 

zakresem zamówień opcjonalnych. 

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w ust. 2 

pkt 1 lit. b niniejszego paragrafu, realizowane ono będzie maksymalnie w okresie od dnia 1 września 

2015 roku do dnia 30 listopada 2015 roku. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w ust. 2 

pkt 1 lit. c niniejszego paragrafu, realizowane ono będzie maksymalnie w okresie od dnia 1 września 

2015 roku do dnia 30 listopada 2015 roku. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w ust. 2 

pkt 8 niniejszego paragrafu, realizowane ono będzie w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 30 

listopada 2015 roku zgodnie z procedurą określoną w § 9. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający złoży pisemne zlecenie 

wykonania zamówienia opcjonalnego najpóźniej na 48 godzin przed datą rozpoczęcia wykonywania 

zamówienia opcjonalnego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający złoży pisemne zlecenie wykonania zamówienia 

opcjonalnego w określonym przez siebie zakresie najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia 

wykonywania zamówienia opcjonalnego. 

10. Przedmiot Umowy będzie realizowany do dnia 30 listopada 2015 roku zgodnie z harmonogramem 

stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ (zwanym dalej: „Harmonogramem”).  

 

§ 3. 

Oświadczenia i zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z celem zamówienia i wymogami 

wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”) wraz z 

załącznikami oraz Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy (zwaną dalej: „Ofertą 

Wykonawcy”).  

2. Wykonawca będzie wykonywał Umowę:  

1) z najwyższą starannością profesjonalisty; 

2) z zachowaniem wszelkich standardów i norm dla usług tego rodzaju;  

3) przy wykorzystaniu całej dostępnej wiedzy i doświadczenia; 
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4) z poszanowaniem przepisów prawa i wprowadzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych 

obowiązujących u Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu Umowy; 

5) zapewniając nadzór i koordynację wszelkich działań związanych z wykonaniem Umowy w celu 

osiągnięcia wymaganej jakości i terminowości realizacji prac; 

6) posługując się osobami wskazanymi w Załączniku nr 4 do Umowy posiadającymi odpowiednią 

wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi 

standardami wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego, 

niezbędne do realizacji Umowy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) lub zobowiązań 

Zamawiającego do zachowania poufności. Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy dokumentów 

i informacji ogłoszonych publicznie.  

4. Wykonawca oświadcza, że:  

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

i doświadczenie pozwalające należycie wykonać Umowę;  

2) korzystanie przez niego z narzędzi koniecznych dla wykonania Umowy, w szczególności, z praw 

autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej nie narusza przepisów prawa, 

prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na 

znaki towarowe;  

3) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu  roszczeń 

osób trzecich wobec Zamawiającego, Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za roszczenia 

osób trzecich z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych wynikłych z wykonania lub 

nienależytego wykonania, w szczególności poprzez naruszenie praw autorskich, licencji, praw 

własności przemysłowej, intelektualnej osób trzecich,  lub z braku wykonania Umowy przez 

Wykonawcę  oraz osoby wskazane w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy.  

5. Strony zobowiązują się do współpracy umożliwiającej prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotu 

Umowy na każde żądanie Zamawiającego.  
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7. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę 

Podwykonawców, których zamierza zaangażować do wykonania Umowy. Wzór tej listy stanowi 

załącznik nr 3 do Umowy (zwany dalej: „Listą Podwykonawców”). 

8. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz wszystkich osób 

skierowanych do realizacji Umowy, zawierający imię i nazwisko, rolę w realizacji zamówienia. Wzór 

tego wykazu stanowi załącznik Nr 4  do Umowy (zwany dalej: „Wykazem wszystkich osób 

skierowanych do realizacji Umowy”). 

9. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować Listę Podwykonawców i Wykaz wszystkich osób 

skierowanych do realizacji Umowy, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu oraz niezwłocznie 

informować Zamawiającego o zaistniałych zmianach. 

10. W każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 7, 8 i 9 

niniejszego paragrafu Zamawiający może według swojego wyboru naliczyć karę umowną w wysokości 5 

% kwoty oznaczonej, jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 albo odstąpić od 

Umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o podstawie odstąpienia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad informowania i promowania na wszystkich 

opracowanych przez siebie materiałach i dokumentach, związanych z realizowanym zadaniem, zgodnie 

z wymogami dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w szczególności 

z obowiązującymi w danym czasie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

12. Wytyczne obowiązujące na dzień wejścia w życie Umowy dostępne są na stronie:  

http://www.7poig.mswia.gov.pl/portal/7po/111/252/Dzialania_promocyjne.html 

 

§ 4. 

Potwierdzenie wykonania Umowy 

1. Realizacja przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 6 i 9 potwierdzana będzie 

w okresach miesięcznych, podpisanymi przez Strony, Protokołami odbioru wnioskującymi o rozliczenie 

finansowe, stanowiącymi Załącznik nr 5 „Protokół odbioru” do Umowy. Okresem rozliczeniowym jest 

miesiąc kalendarzowy. 
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2. Realizacja przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 potwierdzana będzie 

podpisanymi przez Strony, Protokołami odbioru wnioskującymi o rozliczenie finansowe stanowiącymi 

Załącznik nr 5 „Protokół odbioru” do Umowy. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 potwierdzona będzie 

podpisanym przez Strony, Protokołem odbioru wnioskującym o rozliczenie finansowe stanowiącym 

Załącznik nr 5 „Protokół odbioru” do Umowy. Podstawą sporządzenia Protokołu odbioru są podpisane 

przez Strony cząstkowe protokoły odbioru, których wzór został określony w Załącznik nr 5 do Umowy 

oraz dostarczone Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie Wykonawcy, iż Interfejs 

komunikacyjny SWU posiada wszystkie właściwości określone w Umowie i OPZ. 

4. Realizacja przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 i 8 Umowy odbywała się 

będzie na podstawie pisemnych zleceń zgodnie z procedurą z § 9. 

5. Podstawą rozliczenia zlecenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu będzie podpisany przez 

Strony Protokół odbioru zlecenia, stanowiący Załącznik nr 6 „Protokół odbioru zlecenia” do Umowy. 

6. Podstawą sporządzania protokołów odbioru, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są 

zaakceptowane przez Zamawiającego miesięczne raporty. Minimalny zakres raportów został określony w 

Rozdziale 6 pkt 4 OPZ, w Rozdziale 12 pkt 9 OPZ oraz w Załączniku Nr 4 do OPZ.  

7. W trakcie realizacji Umowy raporty, o których mowa w ust. 6 będą podlegały zmianom bądź 

rozszerzeniu na żądanie Zamawiającego. Nowy zakres raportu będzie obowiązywał od kolejnego 

miesiąca. 

8. Wykonawca będzie przedstawiał miesięczne raporty, o których mowa w ust. 6 przy założeniu, że okresem 

rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.   

9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia raport, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 3 dnia roboczego od ostatniego dnia miesiąca 

ujętego raporcie. Wyjątkiem jest raport za miesiąc listopad 2015 r., który Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 1 dnia od zakończenia miesiąca. 

10. Zamawiający zatwierdza raport, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, lub zgłasza do niego 

uwagi w terminie do 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wyjątkiem jest raport za miesiąc listopad 

2015 r., do którego Zamawiający zgłosi uwagi w terminie 1 dnia od jego otrzymania. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag do raportu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, przez 

Zamawiającego, Wykonawca w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 12 

niniejszego paragrafu, zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przedstawienia raportu do 
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ostatecznego zatwierdzenia. Wyjątkiem jest raport za miesiąc listopad 2015 r., gdzie Wykonawca 

zobowiązuje się do uwzględnienia i ponownego przedstawienia raportu do ostatecznego zatwierdzenia w 

terminie 1 dnia od dnia zgłoszenia uwag. 

12. W uzasadnionych przypadkach oraz za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego termin, o którym mowa 

w ust. 11 niniejszego paragrafu może zostać przedłużony. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy wynosi … zł brutto 

(słownie: … złotych), w tym VAT, przy czym:  

1) całkowite wynagrodzenie za świadczenie usługi Contact Center do 5 000 Zgłoszeń miesięcznie, o 

której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), w tym VAT; 

2) maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usługi Contact Center od 5 001 do 10 000 Zgłoszeń 

miesięcznie – zamówienie opcjonalne, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b wynosi … zł brutto 

(słownie: … złotych), w tym VAT; 

3) maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usługi Contact Center w zakresie Innych systemów 

Zamawiającego, zwiększenie wolumetrii względem usług określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a i b o 1 

000 Zgłoszeń miesięcznie – zamówienie opcjonalne, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c wynosi 

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

4) wynagrodzenie za Opracowanie metod zasilania Bazy Wiedzy I linii wsparcia, o którym mowa w § 2 

ust. 2 pkt 2 wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), w tym VAT; 

5) wynagrodzenie za Opracowanie Skryptów Call Center, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 wynosi … zł 

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

6) wynagrodzenie za usługę zaprojektowania, skonfigurowania i wdrożenia Interfejsu komunikacyjnego 

SWU (na bazie oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego), o którym mowa w § 2 ust. 

2 pkt 4 wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), w tym VAT; 

7) wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie Interfejsu 

komunikacyjnego SWU, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), 

w tym VAT; 
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8) całkowite wynagrodzenie za monitorowanie Komunikacji i obsługę awarii Komunikacji realizowanej 

z zastosowaniem Interfejsu komunikacyjnego SWU, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 wynosi … zł 

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

9) całkowite wynagrodzenie za zapewnienie godzin rozwojowych w zakresie przedmiotu Umowy, w 

wymiarze 100 (słownie: sto) Roboczogodzin, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 7 wynosi … zł brutto 

(słownie: … złotych), w tym VAT; 

10) maksymalne wynagrodzenie za zapewnienie godzin rozwojowych w zakresie przedmiotu Umowy, 

w wymiarze do 100 (słownie: sto) Roboczogodzin – zamówienie opcjonalne, o którym mowa w § 2 

ust. 2 pkt 8 Umowy wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), w tym obowiązująca stawka podatku 

VAT; 

11) maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 9 Umowy wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 8 i 11 niniejszego paragrafu jest płatne co miesiąc, 

po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi. 

1) wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego 

paragrafu wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), w tym VAT; 

2) wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi, o której mowa w  ust. 1 pkt 2 niniejszego 

paragrafu wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), w tym VAT; 

3) wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi, o której mowa w  ust. 1 pkt 3 niniejszego 

paragrafu wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), w tym VAT; 

4) wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 8 niniejszego 

paragrafu wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), w tym VAT; 

5) wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 11 niniejszego 

paragrafu stanowi iloczyn wysłanych krótkich wiadomości tekstowych SMS i ceny jednostkowej za 

wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej SMS. Cena jednostkowa za wysłanie krótkiej wiadomości 

tekstowej SMS wynosi….  zł brutto (słownie:…. złotych) w tym VAT. 

3. Wynagrodzenie realizację przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 7 

niniejszego paragrafu jest płatne jednorazowo. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zapewnienie godzin rozwojowych w zakresie przedmiotu 

Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10 niniejszego paragrafu jest płatne po zrealizowaniu zlecenia 
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jako iloczyn wykorzystanych godzin rozwojowych i wynagrodzenia za jedną Roboczogodzinę. 

Wynagrodzenie za jedną Roboczogodzinę wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), w tym VAT.  

5. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 

lub pkt 8 niniejszego paragrafu przez część miesiąca, należne Wykonawcy wynagrodzenie ustala się 

w wysokości proporcjonalnej do ilości dni świadczonej usługi w danym miesiącu. 

6. W przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w  ust. 1 pkt 2, 3, 10 i 11 niniejszego paragrafu, 

w czasie trwania Umowy, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku 

do Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z realizacją Umowy.  

8. Przedmiot Umowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu P1 – 

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych”, w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej 

administracji” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz budżetu państwa.  

 

§ 6. 

Warunki płatności 

1. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku bankowego 

Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku, po doręczeniu Zamawiającemu oryginałów właściwych 

protokołów odbioru wnioskujących o rozliczenie finansowe, oraz prawidłowo wystawionej faktury lub 

rachunku, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

lub rachunku.  

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień zlecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków na adres 

Zamawiającego wskazany w Umowie.  

4. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony właściwy protokół odbioru 

wnioskujący o rozliczenie finansowe.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków nie 

później niż do dnia 3 grudnia 2015 r. 
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§ 7. 

Warunki gwarancji Interfejsu komunikacyjnego SWU 

1. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, udziela 

Zamawiającemu gwarancji na Interfejs komunikacyjny SWU, na okres ……. miesięcy od dnia podpisania 

przez Strony Protokołu odbioru o którym mowa w § 4 ust. 3. 

2. Gwarancja obejmuje następujące czynności: 

1) przyjmowanie zgłoszeń o wykrytych Błędach Interfejsu komunikacyjnego SWU w trybie 7/24/365; 

2) diagnozę i usuwanie Błędów w Interfejsie komunikacyjnym SWU. 

3. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji Błędów 

Interfejsu komunikacyjnego SWU, zobowiązany jest do naprawy Błędów Interfejsu komunikacyjnego 

SWU w trybie 7/24/365 w czasie nie dłuższym niż w 24 godziny, licząc od daty i godziny potwierdzenia 

przez Wykonawcę przekazania informacji o tym błędzie.  

4. Zawiadomienie o Błędach Interfejsu komunikacyjnego SWU Zamawiający przekaże do Wykonawcy 

pocztą elektroniczną na adres: …, lub faksem na nr: … lub online w sposób uzgodniony przez Strony. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia. 

5. W przypadku, gdy zwłoka w usunięciu zgłoszonego Błędu Interfejsu komunikacyjnego SWU z tytułu 

gwarancji Wykonawcy będzie trwała dłużej niż termin określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający ma prawo usunąć Błąd Interfejsu komunikacyjnego SWU na koszt Wykonawcy. 

6. Koszty związane z diagnozą oraz usuwaniem Błędów Interfejsu komunikacyjnego SWU z tytułu 

gwarancji ponosi Wykonawca. 

 

§ 8. 

Autorskie Prawa Majątkowe. Licencje 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, z chwilą podpisania każdorazowo właściwego 

protokołu odbioru, którego wzory stanowią załączniki nr 5 lub 6 do Umowy, na Zamawiającego 

przechodzą na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do utworów utrwalonych 

w jakiejkolwiek formie, powstałych w ramach realizacji Umowy niestanowiących programów 

komputerowych (w tym m.in. do opracowanych Dokumentów, scenariuszy, materiałów szkoleniowych, 

wpisów w bazach wiedzy posiadających cechy utworów), do nieograniczonego w czasie korzystania 



 

 
str. 11/26 

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 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym 

w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 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.  

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, z chwilą podpisania każdorazowo właściwego 

protokołu odbioru, którego wzory stanowią załączniki nr 5 lub 6 do Umowy, na Zamawiającego 

przechodzą na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do utworów utrwalonych 

w jakiejkolwiek formie, powstałych w ramach realizacji Umowy stanowiących programy komputerowe, 

do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych 

w 74 ust. 4 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., 

Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;  

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym; 

3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, z chwilą o której mowa w ust. 1 lub ust. 2 

niniejszego paragrafu, przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do opracowania (w szczególności 

tłumaczenie, przeróbka, adaptacja) dostarczonych w ramach realizacji Umowy utworów, wykonywania 

zależnych praw autorskich (rozporządzanie i korzystanie z opracowania) oraz prawo do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany 

układu oraz wprowadzania jakichkolwiek innych zmian/ modyfikacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że utwory wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy będą wolne od 

wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 
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5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, z chwilą, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego 

paragrafu, na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których utwory powstałe w ramach 

realizacji Umowy dostarczono Zamawiającemu, oraz własność nośników na których dostarczono 

programy komputerowe i inne utwory, do których Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa 

majątkowe. 

6. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający udziela Wykonawcy 

licencji na korzystanie z utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, w celu realizacji przedmiotu 

Umowy. Licencja niniejsza jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest 

nieprzenaszalna. Licencja obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych w zakresie 

niezbędnym dla realizacji przedmiotu Umowy. Licencja zostaje udzielona na czas określony, tj. na okres 

obowiązywania Umowy. Licencja obejmuje wszelkie pola eksploatacji niezbędne do realizacji Umowy, 

w tym przystosowywanie, zmianę układu oraz inne zmiany w programie komputerowym, 

opracowywania, zmienianie, usuwanie danych i dokonywanie modyfikacji w jakiejkolwiek formie, 

powielanie, kopiowanie, odtwarzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do 

pamięci komputera, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie oraz tłumaczenie. 

Licencja nie obejmuje prawa korzystania z utworów w celu innym niż wykonywanie Umowy. 

7. Z chwilą rozwiązania (wygaśnięcia) Umowy Wykonawca uprawniony jest do zatrzymania jednej kopii 

aktualnej wersji dostarczonych utworów wyłącznie w celu archiwizacyjnym i audytu. Pozostałe kopie 

utworów (w tym kopie elektroniczne) pozostające w posiadaniu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany 

jest zniszczyć oraz przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o ich zniszczeniu w terminie 14 dni od 

dnia rozwiązania Umowy. 

8. W odniesieniu do dostarczanych przez Wykonawcę programów komputerowych i innych utworów, do 

których Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe, Wykonawca zobowiązany jest w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, udzielić lub zapewnić udzielenie licencji lub sublicencji 

na korzystanie z tych programów komputerowych i innych utworów przez czas nieokreślony i w sposób 

nieograniczony terytorialnie przynajmniej w następującym zakresie: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego lub innych utworów w całości 

lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

2) instalacji, uruchamiania oraz eksploatacji instalacji, oprogramowania bez ograniczeń, co do 

terytorium, czasu, liczby użytkowników, liczby lokalizacji, z wyłączeniem oprogramowania 

standardowego, co do którego obowiązują ograniczenia wynikające z modelu licencjonowania 



 

 
str. 13/26 

stosowanego przez producenta tegoż oprogramowania. W przypadku Oprogramowania standardowego 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość instalacji, uruchamiania oraz eksploatacji 

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Umową; 

3) w zakresie programów komputerowych (z wyłączeniem Oprogramowania standardowego) i innych 

utworów, dokonywania zmian, adaptacji, tłumaczenia, dostosowywania programów komputerowych 

do platform sprzętowo-systemowych, modyfikowania kodów źródłowych oprogramowania oraz 

udostępnianie kodu źródłowego do modyfikacji osobom trzecim. 

9. W przypadku, jeśli z dostarczeniem programów komputerowych związana jest usługa odpłatnego 

wsparcia producenta programu, wynagrodzenie, o którym mowa w § 5, pokrywa koszt tej usługi w 

okresie trwania Umowy. 

 

 

 

§ 9. 

Zasady realizacji i rozliczania zleceń w ramach usługi zapewnienia godzin rozwojowych 

1. W ramach Umowy, Zamawiający zleci Wykonawcy do wykorzystania 100 (sto) Roboczogodzin, 

o których mowa §2 ust. 2 pkt 7  (termin realizacji tych usług będzie określany w pisemnym zleceniu 

przekazanym Wykonawcy), zaś w przypadku zamówienia opcjonalnego, o których mowa §2 ust. 2 pkt 8 

– Zamawiający może zlecić Wykonawcy do wykorzystania nie więcej niż 100 (sto) Roboczogodzin na 

wyraźne zlecenie Zamawiającego w przypadku podjęcia przez Zamawiającego takiej decyzji. 

2. O zleceniu Wykonawcy realizacji opcjonalnych Roboczogodzin i terminie ich realizacji decyduje 

Zamawiający. Wykonawcy na podstawie Umowy nie przysługuje roszczenie o zlecenie mu realizacji 

Roboczogodzin. 

3. Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej po wcześniejszym uzgodnieniu 

pracochłonności. 

4. Zlecenie zawiera w szczególności: datę wystawienia, kolejny numer, opis zakresu prac, ustaloną 

szacowaną pracochłonność, termin wykonania, podpisy upoważnionych przedstawicieli Stron. 

5. Przekazanie i przyjmowanie zleceń będzie odbywało się wg następujących zasad: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie, określając w nim temat i zakres zlecenia, termin, 

miejsce oraz sposób jego realizacji, a także inne konieczne parametry; 
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2) w terminie 1 dnia roboczego od dnia przekazania zlecenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

swoje zastrzeżenia oraz uzupełnienia do treści zlecenia, w tym: 

a) dookreślenie przedmiotu zlecenia wraz z oferowanym terminem jego realizacji; 

b) wykaz Specjalistów Wykonawcy zaangażowanych w realizację zlecenia wraz z liczbą 

Roboczogodzin oraz uzasadnieniem dla proponowanej pracochłonności, które każdy z nich 

przeznaczy na realizację zlecenia; 

3) Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji, o których 

mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu: 

a) potwierdzi udzielenie Wykonawcy zlecenia, albo 

b) zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia/poprawienia analizy przedmiotu zlecenia w ciągu 1 dnia 

roboczego i ponownie je rozpatrzy zgodnie z opisaną tu procedurą, albo 

c) poinformuje Wykonawcę o nieudzieleniu mu zlecenia.  

4) Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji, o których mowa w 

ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie udzieli Wykonawcy odpowiedzi, przyjmuje się, że 

Zamawiający zrezygnował z realizacji Zlecenia. 

6. Osobami uprawnionymi do czynności związanych z przekazywaniem i przyjmowaniem zleceń są osoby 

wymienione w § 17 ust. 1 i 2. Przekazywanie i przyjmowanie zleceń oraz informacji z nimi związanych 

dokonywane będzie w Godzinach roboczych. 

7. Strony ustalają następującą procedurę odbioru: 

1) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o realizacji zlecenia, a Zamawiający zobowiązuje się 

zweryfikować realizację zlecenia w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty przekazania przez 

Wykonawcę informacji o zakończeniu realizacji zlecenia; 

2) jeżeli Zamawiający uzależni odbiór od dokonania zmian lub zgłosi inne uwagi, Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zamawiającego uwzględnić żądane zmiany lub uwagi; 

3) jeżeli Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie nie uwzględni żądanych zmian lub 

nie uwzględni wszystkich uwag lub naniesione uwagi nie będą zgodne z wytycznymi Zamawiającego, 

Zamawiający jest uprawniony do:  

a) odmowy dokonania odbioru i wyznaczenia kolejnego terminu z zastrzeżeniem, że jeśli 

Wykonawca nie dokona zmian bądź nie uwzględni wszystkich uwag lub naniesione uwagi nie będą 

zgodne z wytycznymi Zamawiającego, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia 

od Zlecenia w terminie 5  Dni roboczych od powzięcia informacji o wystąpieniu przesłanki 
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uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od zlecenia i żądania kary umownej w wysokości 1 

% sumy maksymalnych wynagrodzeń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 i 10. 

b) żądać zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy w tym zakresie, o co 

najmniej takich kwalifikacjach jakich wymagał Zamawiający. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona odbioru 

zlecenia w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania uwzględnionych wszystkich zmian, uzupełnień i 

innych uwag przez Wykonawcę.  

9. Odbiór prac związanych z realizacją zlecenia będzie się odbywał na podstawie Protokołu odbioru 

zlecenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

10. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez przedstawicieli Stron Protokół 

odbioru zlecenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

11. Osobami uprawnionymi do dokonania i potwierdzenia odbioru są osoby wymienione w § 17 ust. 1 i 2 

Umowy.  

 

 

§ 10. 

Gwarantowane czasy w ramach realizacji Umowy 

1. W ramach usługi monitorowania Komunikacji i obsługi awarii Komunikacji realizowanej 

z zastosowaniem Interfejsu komunikacyjnego SWU Wykonawca zobowiązany jest do czynności 

określonych w Rozdziale 12 pkt 1 OPZ. 

2. Gwarantowane czasy w ramach realizacji usługi monitorowania Komunikacji i obsługi awarii 

Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu komunikacyjnego SWU: 

1) czas reakcji Wykonawcy od Zgłoszenia sytuacji wadliwej Komunikacji realizowanej 

z zastosowaniem Interfejsu komunikacyjnego SWU, do zakwalifikowania Zgłoszenia jako 

Incydentu: maksymalnie 30 minut. 

2) czas naprawy Awarii krytycznej w Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU, od  zakwalifikowania Zgłoszenia jako Incydentu,  do przywrócenia 

poprawnej Komunikacji: maksymalnie 4 godziny. 
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3) czas naprawy Awarii niekrytycznej w Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU, od  zastosowania procedury awaryjnej,  do przywrócenia poprawnej 

Komunikacji: maksymalnie 12 godzin. 

3. Gwarantowane czasy w ramach realizacji usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS: 

1) czas naprawy chwilowego zaniku lub całkowitej/długotrwałej utraty jakiejkolwiek funkcjonalności 

działającej usługi, występujących w systemach Wykonawcy liczony od momentu otrzymania przez 

Wykonawcę informacji o powyższym zdarzeniu do momentu przywrócenia pełnego świadczenia 

usługi i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego: maksymalnie 4 godziny. 

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu przyjmowane będą w trybie 24/7/365 (24 

godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) za pomocą Kanałów komunikacyjnych. 

 

§ 11. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

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

w wysokości … zł brutto (słownie: … złotych), tj. 8 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 5 ust. 1. 

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

o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

wykonania Umowy oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego na który należy 

dokonać zwrotu. 

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. 
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§ 12. 

Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

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

powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od 

dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu świadczenia przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy, wykonane przez Strony 

świadczenia nie podlegają zwrotowi.  

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, lub w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy 

i bezskutecznym upływie terminu wskazanego w tym wezwaniu. Zamawiający jest uprawniony do 

skorzystania z powyższego prawa w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu skazanego w 

wezwaniu. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji 

Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania 

z powyższego prawa w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach.  

4. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia 

informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zasad ochrony informacji określonych w § 15. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, w przypadku, gdy łączna suma kar 

umownych przekroczy 20 % kwoty oznaczonej jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 

ust. 1, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 

6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w przypadku nie uwzględnienia 

przez Wykonawcę uwag Zamawiającego w zakresie raportów, o których mowa w § 4, w terminie 30 dni 

od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 
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7. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w przypadku gdy zwłoka 

w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów określonych w Harmonogramie przekroczy 30 dni, w terminie 

30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 

8. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizacje Umowy. Przez siłę 

wyższa należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy. Strony mogą odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

9. Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 

Kary umowne 

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu Dokumentu do akceptacji w terminie 

wskazanym w Harmonogramie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 1% kwoty oznaczonej jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w pkt 2 Procedury odbioru 

dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% 

kwoty oznaczonej jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku przekazania przez Wykonawcę do ponownej weryfikacji Dokumentu nie uwzględniającego 

uwag Zamawiającego, zgłoszonych zgodnie z pkt 2 Procedury odbioru dokumentów, Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% kwoty oznaczonej jako 

maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony do momentu 

dostarczenia Dokumentu w wersji, która zostanie ostatecznie zaakceptowana. 

4. W przypadku gdy dostępność usługi Contact Center (rozliczana w okresach miesięcznych) będzie 

mniejsza niż 99,5%, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 1 % kwoty oznaczonej jako całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 za 

każdą rozpoczętą godzinę niedostępności po przekroczeniu progu 99,5% dostępności z wynagrodzenia za 

tę usługę. 
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5. W przypadku gdy dostępność usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS w skali roku 

będzie mniejsza niż 99,8%, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 1 % kwoty oznaczonej jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 

11 za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności po przekroczeniu progu 99,8% dostępności z 

wynagrodzenia za tę usługę 

6. Za każde 5% nieprawidłowo obsłużonych Zgłoszeń w ramach usługi I linii wsparcia liczone w skali  

miesiąca, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% 

maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

7. W przypadku, gdy którykolwiek z czasów określonych w § 10 ust. 2 zostanie przekroczony, Zamawiający 

jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% kwoty oznaczonej jako 

całkowite wynagrodzenie, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt. 8 za każdą rozpoczętą godzinę. 

8. W przypadku, gdy którykolwiek z czasów określonych w § 10 ust. 3 zostanie przekroczony, Zamawiający 

jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% kwoty oznaczonej jako 

maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt. 11 za każdą rozpoczętą godzinę. 

9. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek terminu wyznaczonego w § 4 ust. 9, 11 

i 12 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% kwoty oznaczonej jako 

maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

10. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20% kwoty 

oznaczonej jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

11. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Wykonawcę Umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20% kwoty 

oznaczonej jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

12. W przypadku naruszeniu przez Wykonawcę zasad ochrony informacji określonych w § 15 

Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

zł) za każdy przypadek naruszenia zasad ochrony informacji. 

13. Kary umowne za zwłokę podlegają stosownemu łączeniu. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, o ile szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przewyższa zastrzeżone kary umowne. 
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15. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 14. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w następujących 

przypadkach:  

1) zmiana postanowień Umowy będąca następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień 

Umowy;  

2) zmiana przedmiotu Umowy w wyniku braku posiadania przez Zamawiającego środków na 

sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnymi warunkami; w tym przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;  

3) zmiana przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac w przypadku 

zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można 

było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulega 

odpowiedniemu zmniejszeniu;  

4) zmiana przedmiotu Umowy w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub innych 

jednostek/organów, mających wpływ na zakres prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie 

Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie 

Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;  

5) zmiana terminu realizacji Umowy (w tym zmiana terminów określonych w Harmonogramie) 

w przypadku, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub od Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w 

momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia 

postępowania; 

6) zmiana terminu realizacji Umowy (w tym zmiana terminów określonych w Harmonogramie) 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów 

mających bezpośredni związek z Umową; 
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7) zmiana terminu realizacji Umowy (w tym zmiana terminów określonych w Harmonogramie) w 

wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania prac 

przez Wykonawcę; 

8) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, gdy nastąpi ustawowe zmniejszenie stawki podatku od 

towarów i usług VAT dla przedmiotu Umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany; 

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy 

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które nie były znane w momencie 

wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania 

lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu 

Umowy lub gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna 

dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; przy czym 

wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu; 

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, 

gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego lub gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 

następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z niniejszą Umową, przy 

czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu. 

2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 15. 

Ochrona informacji 

1. Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy oraz wszelkie informacje, do których Wykonawca będzie 

miał w ramach wykonywania przedmiotu Umowy dostęp, będą traktowane przez Wykonawcę jako 

poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu) i mogą być ujawniane wyłącznie tym 

pracownikom i przedstawicielom Wykonawcy, których obowiązkiem jest realizacja Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w posiadanie których wejdzie 

w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności: 

1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie w 

całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 
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2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje, o których 

mowa ust. 1 zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek 

formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego; 

3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub 

dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 do innych 

celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej pisemnie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 

ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy 

przypadków, gdy informacje te: 

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy, lub 

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji 

państwowej. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie 

informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym 

dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 

6. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

1) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających 

z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób 

naruszający jej postanowienia; 

2) łączenia się za pomocą Dostępu zdalnego do systemów informatycznych Zamawiającego wyłącznie za 

pomocą bezpiecznych, szyfrowanych połączeń internetowych. 

7. W wypadku wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, informacji niejawnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zapewni osoby, 

które będą miały stosowne poświadczenia bezpieczeństwa i które będą uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu Umowy. Strony zobowiązują się poinformować o informacjach, co do których mają 

podejrzenie, iż są informacjami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie informacji 

niejawnych lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę. 
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8. Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy  przetwarzanie danych osobowych na czas 

i w celu realizacji Umowy, oraz w zakresie umożliwiającym Wykonawcy należytą realizację przedmiotu 

Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę 

przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz spełnia wymagania określone w 

przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. 

10. Wykonawca oświadcza, że dopełni obowiązku przeszkolenia osób przetwarzających powierzone dane 

osobowe oraz przyznawania stosownych upoważnień. 

11. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia mu informacji 

koniecznych do stwierdzenia, że Wykonawca przetwarza oraz zabezpiecza powierzone mu dane osobowe 

w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych przekazanych w trakcie 

realizacji Umowy  także po wygaśnięciu niniejszej umowy. 

13. Wykonawca po wygaśnięciu Umowy zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane dokumenty, materiały 

bazy i dane oraz usunie informacje mające charakter informacji poufnych w rozumieniu niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 16. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. 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 nie mniejszej niż maksymalne wynagrodzenie określone w §5 ust. 1. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w momencie zawarcia Umowy potwierdzony za zgodność 

z oryginałem odpis polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty składki z tego tytułu na rzecz zakładu ubezpieczeń, a w 

przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na zasadach 

określonych w ust. 1, przez okres, na który została zawarta Umowa. 

4. O wszelkich zmianach dotyczących umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zmiany umowy ubezpieczenia, 

przedstawiając przy tym Zamawiającemu odpis potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu 

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

przez Wykonawcę. 

 

§ 17. 

Komunikacja. Osoby upoważnione. 

1. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania protokołów odbioru, 

zostaje upoważniony ze strony Wykonawcy: … tel. …, e-mail: …, faks: … .  

2. Do współpracy przy wykonaniu Umowy ze strony Zamawiającego, w tym do podpisywania protokołów 

odbioru, upoważniony jest: … tel. …, e-mail: …, faks: … .  

3. Korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie prowadzona w języku polskim za 

pomocą telefonu, faksu, poczty, w tym elektronicznej i powinna być kierowana na niżej podane dane:  

1) dla Zamawiającego: adres: …, adres e-mail: …, tel. …, fax. … .  

2) dla Wykonawcy: adres: …, adres e-mail …, tel. …, fax. … .  

4. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie danych, 

o których mowa w ust. 1-3. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się 

skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia 

złożonego na poprzedni adres za doręczone.  

5. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do dokonywania zmian Umowy.  

 

§ 18. 

Kontrola lub audyt 

1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu realizacji Umowy przez Wykonawcę w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 4 dni od dnia zgłoszenia żądania przez 

Zamawiającego, w szczególności w celu weryfikacji, czy usługi realizowane są zgodnie z wymaganiami 
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opisanymi w Umowie, oraz czy przebiegają zgodnie z warunkami oraz planami sporządzonymi 

i uzgodnionymi w trakcie realizacji Umowy. Zakres audytu określa Zamawiający.  

2. Niezależnie od obowiązków w zakresie audytu, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie dłuższym niż 4 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego, zobowiązuje 

się poddać kontroli merytorycznej i finansowej w zakresie realizowanego przez niego przedmiotu 

Umowy, a także współdziałać z osobami przeprowadzającymi kontrolę w tym zakresie, w szczególności 

poprzez:  

1) przechowywanie całej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu Umowy do dnia upływu 5 lat 

od zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub do dnia upływu 5 lat 

następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia programu operacyjnego;  

2) umożliwianie przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego, jak też przez wyznaczone przez niego 

osoby oraz inne uprawnione podmioty – w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy;  

3) udostępnianie kontrolującym wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, w tym dokumenty finansowe, bez względu na rodzaj nośnika, na którym są przechowywane;  

4) sporządzanie, na każde żądanie Zamawiającego, informacji merytoryczno-finansowych z wykonania 

poszczególnych działań w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; 

5) umożliwienie Zamawiającemu, jak też wyznaczonym przez niego osobom oraz innym uprawnionym 

podmiotom dostępu do miejsca realizacji Umowy, w szczególności wstępu do pomieszczeń, w tym 

należących do osób trzecich. 

3. Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu lub kontroli wybranej stronie trzeciej. 

4. W sytuacji, gdy wynik audytu lub kontroli wskazywać będzie na naruszanie obowiązków po stronie 

Wykonawcy, niezgodności realizacji Umowy z przedmiotem Umowy, zagrożenie stratami finansowymi 

lub zagrożenie terminu realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć. 

 

 

§ 19. 

Postanowienia Końcowe 

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

siedziby Zamawiającego.  
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2. Prawem właściwym dla 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 pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od 

Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.  

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.  

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

jeden dla Wykonawcy.  

 

Załączniki do Umowy: 

1. Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2. Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

3. Załącznik Nr 3 – Lista Podwykonawców; 

4. Załącznik Nr 4 – Wykaz wszystkich osób skierowanych do realizacji Umowy; 

5. Załącznik Nr 5 – Protokół odbioru; 

6. Załącznik Nr 6 – Protokół odbioru zlecenia. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

WYKONAWCA 

 

……………………………………………. …………………………………… 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 

 


