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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 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym Regon 001377706, 

NIP: 5251575309, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowanym przez: 

……….. - ………….. 

a 

…………… 

, zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowaną przez: 

……….. - ………….. 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.221.105.2016 

zawarta została umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

§1. 

Definicje 

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie wielką literą, Strony nadają im znaczenie 

wskazane w definicjach: 

Pojęcie Definicja 
Baza wiedzy Zbiór opisów Incydentów, ich przyczyn oraz sposobu ich Naprawy 

stanowiący własność Zamawiającego. Baza wiedzy musi być 

aktualizowana przez Wykonawcę. 
Czas Naprawy Incydentu Czas liczony od momentu przekazania przez Zamawiającego lub 

podmiot działający w jego imieniu Zgłoszenia Incydentu do momentu 

przekazania Zamawiającemu lub podmiotowi działającemu w jego 

imieniu informacji o dokonaniu Naprawy. Do Czasu Naprawy 

Incydentu nie wlicza się czasu obsługi Incydentu przez podmioty 

świadczące usługi gwarancyjne na rzecz Zamawiającego komponentów 

w obszarze, w którym wystąpił Incydent. Czas obsługi Incydentu przez 

podmioty świadczące usługi gwarancyjne na rzecz Zamawiającego 

będzie uwzględniony w przypadku, gdy obsługa była niezbędna do 

obsługi danego Incydentu (był on spowodowany błędem 

obsługiwanym w ramach usług gwarancyjnych). 
Czas Naprawy Incydentu 

z Obejściem 

Czas Naprawy Incydentu powiększony o Czas trwania Obejścia.  

Czas reakcji Czas liczony od momentu przekazania przez Zamawiającego lub 

podmiot działający w jego imieniu, Zgłoszenia do Wykonawcy do 
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momentu potwierdzenia Zamawiającemu lub podmiotowi działającemu 

w jego imieniu przez Wykonawcę rozpoczęcia obsługi tego Zgłoszenia. 
Czas rozwiązania 

Incydentu poprzez 

wprowadzenie Obejścia 

Czas liczony od Zgłoszenia Incydentu do momentu wprowadzenia 

Obejścia. Do Czasu rozwiązania Incydentu poprzez wprowadzenie 

Obejścia nie wlicza się czasu obsługi Incydentu przez podmioty 

świadczące usługi gwarancyjne na rzecz Zamawiającego komponentów 

w obszarze, w którym wystąpił Incydent. Czas obsługi Incydentu przez 

podmioty świadczące usługi gwarancyjne na rzecz Zamawiającego 

będzie uwzględniony w przypadku, gdy obsługa była niezbędna do 

obsługi danego Incydentu (był on spowodowany błędem 

obsługiwanym w ramach usług gwarancyjnych). 
Czas trwania Obejścia Czas od momentu wprowadzenia Obejścia do Naprawy. 
Czas Udokumentowania 

Naprawy 

Czas liczony od momentu Naprawy do Udokumentowania Naprawy. 

Dni robocze Dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, oraz dni wolnych u Zamawiającego. 
Dokumentacja Ogół dokumentów dotyczących Systemu przekazanych Wykonawcy 

przez Zamawiającego oraz zaktualizowanych lub wytworzonych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego w trakcie 

trwania Umowy. 
Godziny robocze Godziny między 8:00 a 17:00 w Dni robocze. 
Incydent Stan Systemu, w którym System nie funkcjonuje prawidłowo lub stan 

prowadzący do nieprawidłowego funkcjonowania Systemu. 

Wyróżnia się następujące Kategorie Incydentów: 
 Incydent kategorii A (Błąd Krytyczny) 

 Incydent kategorii B (Błąd Poważny) 

 Incydent kategorii C (Błąd Normalny) 

 

Incydent kategorii A (Błąd 

Krytyczny) 

Brak dostępności funkcjonalności usług określonych w OPZ w tabeli 

w pkt 2.1 Wymagania dotyczące obsługi Incydentów Systemu SA  
Incydent kategorii B (Błąd 

Poważny) 

Brak dostępności funkcjonalności usług określonych w OPZ w tabeli 

w pkt 2.1 Wymagania dotyczące obsługi Incydentów Systemu SA  
Incydent kategorii C (Błąd 

Normalny) 

Brak dostępności funkcjonalności usług określonych w OPZ w tabeli 

w pkt 2.1 Wymagania dotyczące obsługi Incydentów Systemu SA  
ITS Infrastruktura techniczno-systemowa. 
Kanał komunikacji Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną między Zamawiającym  

i Wykonawcą wygenerowana ręcznie lub automatycznie przez System 

obsługi zgłoszeń, lub przez System obsługi zgłoszeń wskazany przez 

Zamawiającego. 
Kod źródłowy Zbiór instrukcji programu komputerowego, który po umieszczeniu na 

rozpoznawalnym przez maszyny cyfrowym nośniku i automatycznym 

przetłumaczeniu na kod wynikowy powoduje, że posiada on zdolność 

realizacji funkcji Systemu. 
Kopia bezpieczeństwa Zbiór danych, który ma służyć do odtworzenia Systemu wraz  

z danymi w nim przetwarzanymi w przypadku uszkodzenia ITS lub 

utraty danych przetwarzanych. 
Naprawa Całkowite i skuteczne usuniecie Incydentu i jego przyczyny 

w Systemie. Naprawa musi zapewnić powrót do pełnej funkcjonalności 

i wydajności Systemu i musi zostać potwierdzona przez 

Zamawiającego lub podmiot działający w jego imieniu (Potwierdzenie 
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Naprawy Incydentu). 
Obejście Działanie organizacyjne lub techniczne, które tymczasowo usuwa 

skutki zgłoszonego Incydentu lub je kompensuje  

z zachowaniem funkcjonalności. Stosowanie Obejścia nie może wiązać 

się z istotnym wzrostem wykorzystania infrastruktury lub 

dodatkowym, istotnym wzrostem obciążenia użytkowników Systemu. 

O przywróceniu działania usługi z zastosowaniem Obejścia, 

Wykonawca musi każdorazowo przekazać informację do 

Zamawiającego lub podmiotu działającego w jego imieniu.  
OID Object identifier - unikatowy identyfikator obiektu, służy do 

odróżnienia obiektu od innych obiektów oraz do tworzenia odwołań do 

tego obiektu przez system. 
Okno serwisowe Okres, w którym mogą być wykonywane Prace planowane; Okno 

serwisowe Systemu: od 17:00 do 7:00 we wszystkie dni z wyłączeniem 

sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.  
Potwierdzenie Naprawy 

Incydentu 

Czynność Zamawiającego lub podmiotu działającego  

w jego imieniu polegająca na zweryfikowaniu Naprawy Incydentu.  
Prace planowane Wszelkie działania (prace) mające na celu aktualizację, modernizację  

i konserwację Systemu, które mogą skutkować brakiem dostępności 

funkcjonalności usług Systemu. 
Roboczogodzina Praca wykonywana przez jednego Specjalistę Wykonawcy przez jedną 

godzinę zegarową. 
Specjalista Wykonawcy Pracownik Wykonawcy spełniający wymagania określone 

w Załączniku nr 5 do Umowy. 
System Zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest 

przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. System 

(SA) objęty Umową opisany jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 
System obsługi zgłoszeń System Zamawiającego lub podmiotu działającego w jego                                                                                                                                                  

imieniu służący do rejestrowania zgłoszeń, przekazywania ich do 

Wykonawcy oraz rejestrowania czasów. 
System SA System Administracji. 
Udokumentowanie 

Naprawy 

Opisanie w Bazie wiedzy przyczyny Incydentu, opisanie sposobu 

usunięcia Incydentu (w tym zastosowanego Obejścia) i jego skutków, 

naprawienie lub opisanie sposobu naprawienia wszelkich 

nieprawidłowości w danych, raportach, dokumentach itp., powstałych 

na skutek wystąpienia Incydentu, opisanie sposobów przeciwdziałania 

powstawaniu tego Incydentu w przyszłości.  
Utwór Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia (zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych., Dz. U. z 

2016 r. poz. 666, z późn. zm.) 
Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) 
Zgłoszenie Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego lub podmiot działający 

w jego imieniu informacji nt. pewnych okoliczności działania Systemu, 

w szczególności Incydentów. 
Zlecenie Zapotrzebowanie Zamawiającego na pracę Specjalisty Wykonawcy, 

zawierające w szczególności: datę wystawienia, opis zakresu prac, 
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uzgodnioną maksymalną pracochłonność, termin wykonania oraz 

podpisy przedstawicieli Stron zgodnie z wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 7 „Wzór formularza zlecenia” do Umowy 

 

 

§2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego 

System Administracji. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określony jest w Załączniku nr 1 „Opis Przedmiotu 

Zamówienia”( zwany dalej „OPZ”) do Umowy. 

3. W zakres przedmiotu Umowy wchodzi:  

1) usługa utrzymania Systemu SA w warstwie aplikacji zgodnie z zapisami OPZ, rozliczana 

w okresach miesięcznych;  

2) usługa rozwoju części aplikacyjnej Systemu SA, o której mowa w pkt 4 OPZ,  

3) usługa wsparcia i konsultacji w liczbie 1 000 Roboczogodzin, rozliczanych na  podstawie 

Zleceń zgodnie z procedurą określoną w § 10 Umowy (zamówienie podstawowe); 

4) usługa wsparcia i konsultacji w maksymalnej liczbie 4 000 Roboczogodzin, rozliczanych na 

podstawie Zleceń zgodnie z procedurą określoną w § 10 Umowy (zamówienie opcjonalne). 

§ 3. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Okres realizacji przedmiotu Umowy dla usługi, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, rozpoczyna się 

w dniu zawarcia Umowy, a kończy się w dniu 30 listopada 2017 r. 

2. Okres realizacji przedmiotu Umowy dla usługi, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 rozpoczyna się 

w dniu zawarcia Umowy, a kończy się maksymalnie w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy, z uwzględnieniem terminów niezbędnych do dokonania odbioru. 

3. Okres realizacji przedmiotu Umowy dla usług, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 i 4 rozpoczyna 

się w dniu zawarcia Umowy, a kończy się w dniu 30 listopada 2017 r. lub do wyczerpania kwoty 

określonej w § 7 ust. 4 lub 5 jako maksymalne wynagrodzenie za świadczenie ww. usług, 

w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

§ 4. 

Oświadczenia i zobowiązania Stron  

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

 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwane dalej SIWZ) wraz z załącznikami oraz 

Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością, przy zachowaniu zasad 

współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z najlepszą 

praktyką i wiedzą zawodową, uwzględniając zawodowy charakter swojej działalności. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich 

działań związanych z wykonaniem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej, jakości i terminowości 

realizacji prac. 

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 2016 r. poz. 922) 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 wykonaniu jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za 

roszczenia osób trzecich, wynikłe z wykonania, nienależytego wykonania lub 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. 

5. Strony zobowiązują się do niezbędnej współpracy podczas wykonywania Umowy. 

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

Umowy na każde żądanie Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy osób wskazanych 

 w Załączniku nr 5 „Wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy” do Umowy. 

8. Ewentualna zmiana lub dodanie osób pełniących określone role może nastąpić wyłącznie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osobę o kwalifikacjach 

i doświadczeniu nie niższym od określonych w Wykazie osób skierowanych do realizacji Umowy. 

Zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany Umowy. 
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§ 5. 

Potwierdzenie wykonania Umowy  

1. Usługa, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 rozliczana będzie w okresach miesięcznych. Wykonawca 

za każdy miesiąc świadczenia usługi dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy 

raport zawierający opis wykonanych prac w tym, co najmniej: 

1) okres, którego dotyczy raport oraz jego nr porządkowy, 

2) zestawienie nieprawidłowości wykrytych w raportowanym okresie, obejmujące: dokładną 

datę i czas wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości, wykonane działania, 

3)  zestawienie Incydentów w przedmiotowym okresie, obejmujące: dokładną datę i czas 

wystąpienia Incydentu, opis Incydentu, opis rozwiązania/naprawy incydentu. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia raport za dany miesiąc w terminie do 

5 Dni roboczych od ostatniego dnia danego miesiąca. 

3. Zamawiający zatwierdza raport lub zgłasza do niego uwagi w terminie do 5 Dni roboczych od 

dnia jego otrzymania. 

4. W przypadku zgłoszenia uwag do miesięcznego raportu przez Zamawiającego, Wykonawca 

w terminie maksymalnie do 3 Dni roboczych zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego 

przedstawienia raportu do zatwierdzenia. 

5. Procedura akceptacji będzie powtarzana do czasu zaakceptowania raportów. Akceptacja raportu za 

dany miesiąc będzie odbywać się drogą elektroniczną na adresy mailowe wskazane w § 16 

Umowy.  

6. Zatwierdzony przez Zamawiającego raport za dany miesiąc jest podstawą do podpisania przez 

przedstawicieli Stron miesięcznego protokołu odbioru usługi utrzymania wnioskującego 

o rozliczenie finansowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 „Wzór miesięcznego protokołu 

odbioru” do Umowy. 

7. Usługi o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 i 4 realizowane będą na podstawie pisemnych Zleceń, 

zgodnie z procedurą z § 10 Umowy. 

8. Podstawą rozliczenia Zlecenia będzie protokół odbioru Zlecenia stanowiący Załącznik nr 4 „Wzór 

protokołu odbioru Zlecenia” do Umowy podpisany przez przedstawicieli Stron. 

9. Usługi, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 2 realizowane będą w terminach, o których mowa 

w Umowie, a ich odbiór zostanie potwierdzony Protokołem odbioru, który wzór stanowi 
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Załącznik nr 8 „Wzór protokołu odbioru usługi rozwoju Systemu SA”. Odbiór nastąpi po 

spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich wymagań z OPZ. 

 

§ 6 .  

Obsługa Incydentów 

1. Zgłoszenia Incydentów będą przyjmowane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres: …  

2. Zgłoszenie Incydentu będzie odbywało się na podstawie formularza, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 6 „Wzór formularza zgłoszenia Incydentu” do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności zmierzające do usunięcia Incydentu niezwłocznie 

od momentu przesłania/otrzymania Zgłoszenia. O podjęciu czynności zmierzających do usunięcia 

Incydentu Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną na adres wskazany w § 16 

ust. 2.  

4. Czas reakcji Czas rozwiązania Incydentu poprzez wprowadzenie Obejścia oraz Czas Naprawy 

Incydentu określone są w punkcie 2.1 Wymagania dotyczące obsługi Incydentów Systemu SA 

w Załączniku nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wszelkie przerwy w dostępności Sytemu 

wynikające z realizowanych prac objętych przedmiotem Umowy. Przerwy te mogą występować 

w czasie Okna serwisowego.  

6. O wszelkich przerwach określonych w ust. 5 Wykonawca będzie informował Zamawiającego 

 w formie pisemnej pocztą tradycyjną - listem poleconym lub pocztą elektroniczną, 

z wyprzedzeniem, co najmniej 5 Dni roboczych.  

7. Wykonawca do informacji o przerwach dołączy: 

1) plan realizowanych prac z wyszczególnieniem szacowanego czasu na realizację 

poszczególnych czynności; 

2) plan wycofania prac w przypadku napotkania nieoczekiwanych komplikacji 

uniemożliwiających dalszą realizację przedstawionego planu; 

3) wykaz zmian w Systemie wynikających z przeprowadzenia Prac planowanych. 

8. Prace planowane prowadzone poza Oknem serwisowym będą każdorazowo uzgadniane 

z Zamawiającym. 

9. Czas Udokumentowania Naprawy w Bazie wiedzy nie może przekroczyć 7 dni. 

 

§ 7 .  
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Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za 1 (jeden) miesiąc świadczonej usługi, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wynosi: … zł brutto (słownie: …), w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie za usługę rozwoju części aplikacyjnej Systemu SA , o której mowa § 2 ust. 3 

pkt 2, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wynosi: … zł brutto (słownie: …), w tym VAT. 

3. Wynagrodzenie za 1 (jedną) Roboczogodzinę świadczonej usługi, o której mowa § 2 ust. 3 pkt 

3, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wynosi: … zł brutto (słownie: …), w tym VAT, co przy 

uwzględnieniu maksymalnej liczby 1 000 Roboczogodzin  świadczenia usługi – daje maksymalne 

wynagrodzenie świadczonej usługi w wysokości … zł  (słownie: …), w tym VAT. 

4. Wynagrodzenie za 1 (jedną) Roboczogodzinę świadczonej usługi, o której mowa w § 2 ust. 3 

pkt 4, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wynosi … zł brutto (słownie: …), w tym VAT, co przy 

uwzględnieniu maksymalnej liczby 4 000 Roboczogodzin  świadczenia usługi – daje maksymalne 

wynagrodzenie świadczonej usługi w wysokości … zł  (słownie: …), w tym VAT. 

5. Faktyczna wartość wynagrodzenia za świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 i 4, 

będzie iloczynem faktycznie wykorzystanych i potwierdzonych przez Zamawiającego liczby 

Roboczogodzin i stawki za jedną Roboczogodzinę. 

6. Okresem rozliczeniowym usługi, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, jest jeden miesiąc 

kalendarzowy. Wynagrodzenie należne za niepełny miesiąc kalendarzowy jest ustalane 

proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu wskazanej w miesięcznym protokole odbioru. 

7. Całkowite maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi  … zł brutto 

(słownie: …), w tym VAT, które obejmuję maksymalną sumę wynagrodzeń, o których mowa 

w ust. 1 - 4. 

8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 7, obejmuje wszystkie 

świadczenia i koszty Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w tym przeniesienie autorskich praw 

majątkowych i zapewnienie uzyskania przez Zamawiającego licencji. 

9. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy nie zostanie wyczerpane całkowite 

maksymalne wynagrodzenie określone w ust. 7, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia 

pozostałej części tego wynagrodzenia. 

10. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Decyzji Ministra Finansów nr 

FS1.4143.6.2015.SYL (po korektach) w ramach zadania Utrzymanie P1, P2 i P4 w warstwie 

aplikacji. 
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§ 8 .  

Warunki Płatności 

1. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze/rachunku, po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

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

faktury/rachunku. 

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu 

do realizacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania (w postaci papierowej lub elektronicznej) 

prawidłowo wystawionych faktur/rachunków na adres Zamawiającego wskazany w § 16 ust. 3 

pkt 1. 

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

wnioskujący o finansowe rozliczenie pracy. 

§ 9 .  

Autorskie Prawa Majątkowe  

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie przenosi na Zamawiającego, 

z chwilą podpisania protokołu odbioru, autorskie prawa majątkowe do wszystkich Utworów 

wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu tego świadczenia 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 r. poz. 666) w odniesieniu do innych Utworów niż program komputerowy, oraz - 

jeżeli powstaną programy komputerowe w dowolnej formie utrwalenia, kody źródłowe, skrypty, 

pliki konfiguracyjne, scenariusze testowe, dane testowe etc. na polach eksploatacji określonych 

w art. 74 ust. 4, ww. ustawy, w tym w szczególności w zakresie:  

1) utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, 

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

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) 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, 
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4) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;  

5) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w programie komputerowym;  

6) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programów komputerowych lub ich kopii. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z Umowy, z chwilą określoną w ust. 1 i na polach 

eksploatacji tam wskazanych, przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania 

zależnych praw autorskich oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, 

w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania innych 

zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca. 

4. W przypadku, w którym Naprawa, Obejście lub inne czynności zmierzające do usunięcia Incydentu 

polegają na aktualizacji lub modyfikacji oprogramowania, do którego Zamawiający jest 

uprawniony z tytułu licencji, a które jest składnikiem Systemu SA, i do którego autorskie prawa 

majątkowe posiada Wykonawca, Wykonawca w ramach wynagrodzenia z Umowy udziela 

Zamawiającemu licencji na korzystanie z takiego zaktualizowanego lub zmodyfikowanego 

oprogramowania zgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta (uprawnionego) do 

takiego oprogramowania oraz zapewnia uzyskanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej 

korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, pod warunkiem, że: 

1) licencja jest nieograniczona terminowo;  

2) licencja jest udzielona na polach eksploatacji określonych w ust. 1; 

3) w celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 5, Zamawiający jest uprawniony 

do dekompilacji lub dezasemblacji ww. oprogramowania; 

4) zakres licencji nie będzie węższy niż zakres licencji oprogramowania aktualizowanego lub 

modyfikowanego; 

5) postanowienia licencji nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego, biorąc pod uwagę 

brzmienie i cel Umowy, w tym OPZ. 

5. Względem Utworów, o których mowa w ust. 3 Wykonawca jako podmiot uprawniony z tytułu 

autorskich praw majątkowych, udziela Zamawiającemu zezwolenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

666) na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, które powstały lub mogą powstać na skutek 

modyfikacji ww. oprogramowania. 
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6. Uprawnienia oraz zgoda, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, obejmują także podmioty trzecie 

działające na rzecz Zamawiającego na jego potrzeby w ramach udzielonej Zamawiającemu 

licencji. 

7. 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. 

8. Na okres pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu Utworów, a przeniesieniem na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

licencji wyłącznej na korzystanie z Utworów w zakresie określonym w ust. 1, 2 i 7. W okresie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązuje się do nie przeniesienia 

autorskich praw majątkowych do Utworów na jakikolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielania 

podmiotom trzecim zezwoleń na korzystanie z utworów.   

9. 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.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne Utworów, 

a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszeń praw autorskich. W 

przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 

autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który zwróci 

Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz 

osób trzecich. 

11. Jeżeli Utwory przekazane zostały Zamawiającemu na nośnikach, z chwilą ich przekazania 

na Zamawiającego przechodzi własność tych nośników. 

1 2 .  Dostęp Wykonawcy do oprogramowania PentaSCAPE zostanie poprzedzony podpisaniem 

umowy o zachowaniu poufności, w której Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania 

warunków udzielonej Zamawiającemu licencji oraz ochrony informacji poufnych określonych 

w warunkach licencyjnych ww. oprogramowania. 

§ 1 0 .  

Zasady realizacji i rozliczania Zleceń 
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1. W ramach Umowy Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykorzystanie 1 000 (jeden tysiąc) 

Roboczogodzin oraz na wyraźne zlecenie Zamawiającego (zamówienie opcjonalne) w przypadku 

podjęcia przez Zamawiającego takiej decyzji udzielenia Wykonawcy 4 000 (cztery tysiące) 

Roboczogodzin. 

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

pracochłonności. 

3. Przekazanie i przyjmowanie Zleceń będzie odbywało się według 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; 

2) W terminie 5 Dni roboczych 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 3 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji, 

o których mowa w pkt 2: 

a) potwierdzi udzielenie Wykonawcy Zlecenia, albo 

b) zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia analizy przedmiotu Zlecenia  

w ciągu 1 Dnia roboczego i ponownie je rozpatrzy zgodnie z procedurą, albo 

c) poinformuje Wykonawcę o nieudzieleniu mu Zlecenia; 

4) jeżeli w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji, 

o których mowa w pkt 2, Zamawiający nie udzieli Wykonawcy odpowiedzi, przyjmuje się, 

że Zamawiający zrezygnował z realizacji Zlecenia. 

4. Osobami uprawnionymi do czynności związanych z przekazywaniem i przyjmowaniem Zleceń  

są osoby wymienione w § 16 ust. 1 i 2. Przekazywanie i przyjmowanie Zleceń oraz informacji 

z nimi związanych dokonywane będzie w Godzinach roboczych.  

5. Jednostką rozliczeniową Zleceń będzie jedna Roboczogodzina. Jednostka jest liczona od momentu 

podjęcia realizacji przedmiotu Zlecenia w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu 

wskazanym w Zleceniu. 

6. Czas dojazdu do siedziby Zamawiającego nie jest wliczany do czasu pracy.  

7. Strony ustalają następującą procedurę odbioru: 

1) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o realizacji Zlecenia, a Zamawiający 

zobowiązuje się zweryfikować realizację Zlecenia w terminie 10 Dni roboczych od dnia 
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przekazania przez Wykonawcę informacji o zakończeniu realizacji Zlecenia; 

2) jeżeli Zamawiający uzależni odbiór Zlecenia 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 dokona zmian bądź 

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

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do: 

a) odmowy dokonania odbioru Zlecenia i wyznaczenia kolejnego terminu na 

uwzględnienie żądanych zmian lub uwag 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 30 dni od powzięcia informacji o tym i żądania 

kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 6 Umowy, 

b) odstąpienia od Zlecenia w terminie 30 Dni od powzięcia informacji o wystąpieniu 

przesłanki uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od Zlecenia i żądać kary 

umownej, o której mowa w § 13 ust. 6 Umowy, 

c) żądania zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy w tym 

zakresie na osoby o kwalifikacjach nie niższych od określonych w Wykazie osób 

skierowanych do realizacji Umowy; 

4) Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w terminie 10 Dni roboczych od dnia 

przekazania mu przez Wykonawcę przedmiotu Zlecenia uwzględniającego wszystkie 

zgłoszone zmiany, lub uwagi. 

8. Odbiór prac związanych z realizacją Zlecenia będzie się odbywał na podstawie protokołu odbioru 

Zlecenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 „Wzór protokołu odbioru Zlecenia” do 

Umowy. 

9. Faktury będą wystawiane po realizacji danego Zlecenia. Podstawą do dokonania płatności będzie 

podpisany przez przedstawicieli Stron protokół odbioru Zlecenia. 

10. Osobami uprawnionymi do dokonania i potwierdzenia odbioru są osoby wymienione § 16 ust. 1 

i 2 Umowy.  

1 1 .  Odbiory Zleceń będą dokonywane w Dni robocze. 

§ 1 1 .  

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

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

określonego w § 7 ust. 7 Umowy.  

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, z zastrzeżeniem ust. 5, 

zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty należytego wykonania Umowy. 

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. 

 

§  1 2 .  

Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy 

1. 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 dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, lub też 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 w szczególności, 

gdy Wykonawca nie przestrzega terminów wynikających z Umowy lub nie stosuje się do uwag 

Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od 

dnia wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień 

Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 
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3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w przypadku, gdy poweźmie 

wiedzę, że Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy w terminie 3 Dni roboczych od 

którejkolwiek z dat określonych w § 3, w terminie 30 dni od dnia powzięcia o tym informacji. 

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

powzięcia informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zasad ochrony informacji określonych 

 w § 15 Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku odmowy podpisania przez 

Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności, o której mowa w § 9 ust. 12, w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia. 

6. Zamawiający może odstąpić od Zlecenia w przypadku jego niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania przez Wykonawcę, gdy po upływie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego 

do należytego wykonywania Zlecenia Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. Zamawiający 

może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie 

odstąpienia. 

7.  Odstąpienie oraz wypowiedzenie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 1 3 .  

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu liczonego w godzinach określonego 

w Załączniku nr 1 w pkt 2.1 dotyczącego Czasu Reakcji lub Czasu rozwiązania Incydentu 

poprzez wprowadzenie Obejścia Zamawiający może naliczyć za każdą rozpoczętą godzinę 

zwłoki karę umowną w wysokości 1% kwoty oznaczonej jako miesięczne wynagrodzenie 

świadczonej usługi, o której mowa w § 7 ust. 1. 

2. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu liczonego w dniach wyznaczonego jako 

Czas Naprawy w Załączniku nr 1 w pkt 2.1, Zamawiający może naliczyć za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki karę umowną w wysokości 2% kwoty oznaczonej jako miesięczne wynagrodzenie 

świadczonej usługi, o której mowa w § 7 ust. 1. 

3. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 3 ust. 2, Zamawiający może 

naliczyć za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,2% kwoty oznaczonej 

jako wynagrodzenie za usługę rozwoju części aplikacji Systemu SA, o którym mowa § 7 ust. 2. 

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

po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20% 
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kwoty oznaczonej jako całkowite maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 7. 

5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Wykonawcę Umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna 

w wysokości 20% kwoty oznaczonej jako całkowite maksymalne wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 7. 

6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Zlecenia z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20% wartości 

brutto danego Zlecenia.  

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminie realizacji Zlecenia ustalonego każdorazowo 

 w Zleceniu, Zamawiający może naliczyć za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną 

 w wysokości 5% wartości brutto danego Zlecenia. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 15 ust. 8 Umowy, Zamawiający może 

naliczyć za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5% kwoty oznaczonej 

jako całkowite maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 7 ust. 7 Umowy. 

9. Kary umowne za zwłokę podlegają stosownemu łączeniu. 

10. 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. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury/rachunku) bez potrzeby 

uzyskania zgody Wykonawcy. 

12. Naliczanie oraz zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

 

§ 1 4 .  

Zmiany w Umowie 

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy 

w szczególności: 

1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż 

zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy; 
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2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia do Umowy zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadkach i zakresie opisanym poniżej: 

a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym 

odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu lub terminu 

realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi 

zmianami prawa, o ile nie prowadzi to do naruszenia przepisów Ustawy i innych 

postanowień Umowy; 

b) zmiana postanowień Umowy w zakresie jej terminu, zakresu i wynagrodzenia 

Wykonawcy, wynikająca z rozpoczęcia prac nad uchwaleniem lub nowelizacją 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które może mieć wpływ na realizację 

Umowy, a przewidywany kierunek zmian wskazuje na potrzebę wstrzymania, 

zawieszenia lub ograniczenia świadczeń stanowiących przedmiot Umowy 

w oczekiwaniu na dokonanie zmian w przepisach prawa; 

c) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi 

na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany: 

 sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych 

narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, 

 zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub 

niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go 

innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb 

Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian 

uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w 

szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich 

realizacji; 

d) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych 

z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na 

realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze 

specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez 

Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości 
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i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji 

Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że 

Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań 

leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie 

oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości Wynagrodzenia 

dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości 

niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym; 

e) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego 

na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu 

przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia 

Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach 

przewidzianych Umową lub przepisami prawa; 

f) 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;  

g) zmiana przedmiotu Umowy w wyniku zmian w strukturze i organizacji 

Zamawiającego, 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; 

h) zmiana terminu realizacji Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadku zajścia 

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

można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania; 

i) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia 

zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek 

z Umową dotyczącą niniejszego postępowania; 

j) zmiana terminu realizacji Umowy w wyniku zmian w strukturze i organizacji 

Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania prac przez Wykonawcę; 
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k) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 

całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć 

i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 

działanie z należytą starannością ogólnie przewidziana dla cywilnoprawnych 

stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania Umowy do zmian nią 

spowodowanych. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Obowiązek wykazania 

wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę powinien  zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie  kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca będzie  zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
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zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości 

płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 

3. 

6. Warunkiem akceptacji wniosków, o których mowa w ust. 3-5, jest zabezpieczenie przez 

Zamawiającego środków finansowych na zmianę wynagrodzenia. 

7. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3 -5, wyznacza datę 

podpisania aneksu do Umowy. 

8. Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 

dacie zawarcia aneksu do Umowy, o którym mowa w ust. 7. 

9. Strony są uprawnione do wprowadzenia zmiany Umowy, gdy konieczność zmiany Umowy 

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie 

mógł przewidzieć a jednocześnie wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w Umowie; 

10. Zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 

w art. 144 ust. 1 pkt 4 Ustawy . 

11. Strony są uprawnione do wprowadzenia zmiany Umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli 

zmiany nie są istotne w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1e Ustawy. 

12. Strony są uprawnione do wprowadzenia zmiany Umowy jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy i jest mniejsza od 
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10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, tj. mniejszą niż kwota […]. 

13. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 1 5 .  

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;  

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, 
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by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, 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 zdalnego dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego 

wyłącznie za pomocą bezpiecznych, szyfrowanych połączeń internetowych. 

7. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność lub 

prawdopodobieństwo uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których 

administratorem jest Zamawiający, lub do danych osobowych, których administratorem jest inny 

podmiot, ale Zamawiający jest uprawniony do ich przetwarzania na podstawie odrębnej umowy, 

Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której określą zakres 

i cel powierzonego Wykonawcy przetwarzania takich danych osobowych lub Zamawiający udzieli 

upoważnienia osobom realizującym Umowę po stronie Wykonawcy, w zależności od decyzji. 

8. Wykonawca w przypadku rozwiązania lub zakończenia w jakikolwiek sposób Umowy, w tym 

w drodze odstąpienia, na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia otrzymania takiego 

żądania, zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane dokumenty i materiały, usunie informacje 

mające charakter informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz przedstawi 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie o dokonaniu tych czynności.  

§ 16. 

Komunikacja. Osoby upoważnione. 

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

odbioru, zostaje upoważniony ze strony Wykonawcy:  

1) … tel. …, e-mail: ..., faks: ….; lub 

2) … tel. …, e-mail: ..., faks: …. 

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

protokołów odbioru, upoważniony jest: 

1) … tel. …, e-mail: ..., faks: ….; lub 

2) … 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: 
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adres: … 

adres e-mail: … 

tel. … 

kom.  … 

fax. … 

2) dla Wykonawcy: 

adres: … 

adres e-mail: … 

tel. … 

kom. … 

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. 

 

§ 1 7 .  

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 przeprowadzenia audytu realizacji Umowy przez Wykonawcę, 

w szczególności w celu weryfikacji, czy usługi realizowane są zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w Umowie, oraz czy przebiegają zgodnie z warunkami oraz planami sporządzonymi 

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

4. Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu wybranej stronie trzeciej. 

5. W sytuacji, gdy wynik audytu 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 

kosztami audytu Wykonawcę lub odstąpić od Umowy.  
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6. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy  

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. 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. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

3. Załącznik nr 3 – Wzór miesięcznego protokołu odbioru; 

4. Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru Zlecenia; 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy; 

6. Załącznik nr 6 - Wzór formularza zgłoszenia Incydentu; 

7. Załącznik nr 7 – Wzór formularza Zlecenia; 

8. Załącznik nr 8 – Wzór protokołu odbioru usługi rozwoju Systemu SA. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

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

 


