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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA 

NR CSIOZ/..../2018 

zawarta w dniu ………………….. 2018 roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą 

w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, 

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

…………………………– ………………………….. 

a 

…. z siedzibą w …., zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowaną przez:  

………………………………………………………… 

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” 

Strony…. zwaną dalej Umową, o następującej treści: 

§1. 

Definicje 

Wszelkim pojęciom pisanym w Umowie lub jej załącznikach dużą literą Strony nadają znaczenie 

wskazane w Załączniku nr 4 „Słownik Skrótów i Pojęć” do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego Załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” („OPZ”) do Umowy. 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej 

(ITS) Systemu KRDK oraz P2 (SA) i P4 wraz z instalacją i konfiguracją Podsystemów zgodnie 

z OPZ i Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do Umowy.  

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) Rozpoczęcie świadczenia usług oznaczona w OPZ numerem USL.20 - (zamówienie 

opcjonalne - realizowane nie wcześniej niż od dnia 6 października 2018r. w okresie 15 dni 

kalendarzowych - na pisemne zlecenie Zamawiającego); 

2) świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Systemu KRDK – 
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nie wcześniej niż od dnia 21 października 2018r. do dnia 30 listopada 2020r., w przypadku 

zlecenia usługi, o której mowa w pkt. 1 nie wcześniej niż po zakończeniu świadczenia tej 

usługi; 

3) świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Projektu P2 (SA) 

wraz z instalacją i konfiguracją Podsystemów – nie wcześniej niż od dnia 21 października 

2018r. do dnia 30 listopada 2020r., w przypadku zlecenia usługi, o której mowa w pkt. 1 nie 

wcześniej niż po zakończeniu świadczenia tej usługi; 

4) świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Projektu P4 wraz z 

instalacją i konfiguracją Podsystemów – nie wcześniej niż od dnia 21 października 2018r. do 

dnia 30 listopada 2020r., w przypadku zlecenia usługi, o której mowa w pkt. 1 nie wcześniej 

niż po zakończeniu świadczenia tej usługi; 

5) świadczenie usługi zapewnienia oprogramowania oznaczone w OPZ numerem USL.19 – nie 

wcześniej niż od dnia 21 października 2018r. do dnia 30 listopada 2020r.; 

6) usługa Zakończenia świadczenia usługi Utrzymania ITS, oznaczona w OPZ numerem USL.21 

(zamówienie opcjonalne - realizowane w okresie 15 dni kalendarzowych, tj. od dnia 16 

listopada 2020r. - na pisemne zlecenie Zamawiającego). 

3. W zakres przedmiotu Umowy wchodzi utrzymanie ITS wskazanego w załącznikach nr 1, 2 i 3 do 

OPZ.  

4. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania do dnia 30 listopada 2020r. 

5. Wykonawca wykona usługi objęte zakresem opcjonalnym, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, 

wyłącznie na żądanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy w formie pisemnego zlecenia pod 

rygorem nieważności. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie realizacji usługi 

w zakresie opcjonalnym przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5. 

6.  Przedmiot Umowy związany jest z zapewnieniem trwałości projektów Elektroniczna Platforma 

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

Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 

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

zdrowia (P4). 

§ 3. 

Oświadczenia i zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi zgodnie z Umową, wymogami prawa 

obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej oraz zgodnie z OPZ. 
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2. Wykonawca będzie wykonywał Umowę: 

1) z najwyższą starannością profesjonalisty działającego na rynku IT,  

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

3) z uwzględnieniem najwyższych standardów profesjonalnej realizacji usług instalacji, 

konfiguracji i utrzymania systemów informatycznych,  

4) przy wykorzystaniu całej dostępnej wiedzy i doświadczenia,  

5) z poszanowaniem przepisów prawa i wprowadzonych na ich podstawie regulacji 

wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu Umowy,  

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

osiągnięcia wymaganej, jakości i terminowości realizacji prac, 

7) przy pomocy osób wskazanych w Załączniku nr 5 „Wykaz osób skierowanych do realizacji 

Umowy” do Umowy. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty i informacje będące w posiadaniu 

Zamawiającego, niezbędne do realizacji Umowy, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) 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 jego wykonaniu jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za 

roszczenia osób trzecich z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie 

z tytułów, o których mowa w pkt 2, a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub 

z braku wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego zastępców, pracowników lub jakichkolwiek 
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osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez Wykonawcę lub jego zastępców, na 

jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. 

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

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania kopii aktualnych dostępów administracyjnych do 

systemów produkcyjnych po każdej ich zmianie w terminie 7 dni.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że osoba lub osoby wykonujące usługi w zakresie czynności 

administracyjno-biurowych będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zamawiający nie ingeruje w sposób organizacji pracy 

u Wykonawcy. 

8. Wykonawca, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu 

wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 7, ze 

wskazaniem z imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełny etat/część etatu). 

9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 Dni Robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w zakresie czynności 

administracyjno-biurowych przy realizacji Umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania od pracowników dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. Pracownicy Wykonawcy, którzy takiej zgody nie 

wyrażą, nie mogą z tego tytułu ponieść jakichkolwiek sankcji ze strony Wykonawcy. 

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

świadczącymi usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego zgodnie z ust. 9, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.  

§ 4. 

Potwierdzenie wykonania i sposób odbioru przedmiotu Umowy 

1. Realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 5 potwierdzona będzie 

podpisanym przez Strony Protokołem odbioru wnioskującym o rozliczenie finansowe, 

stanowiącym Załącznik nr 6 „Protokół odbioru” do Umowy. 

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

w okresach miesięcznych, podpisanym przez Strony, protokołem odbioru wnioskującym 

o rozliczenie finansowe, stanowiącym Załącznik nr 3 „Miesięczny protokół odbioru” do Umowy. 
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3. Podstawą sporządzania Miesięcznych protokołów odbioru są zaakceptowane przez 

Zamawiającego miesięczne raporty („Raport”), których wzór stanowi Załącznik nr 4 „Miesięczny 

raport z wykonanych prac” do Umowy.  

4. Niezależnie od komunikacji realizowanej na bieżąco w systemach ITSM Wykonawcy i ITSM (HP 

SM) Zamawiającego, Wykonawca będzie przedstawiał szczegółowe zestawienie usług 

utrzymania ITS, jako załącznik do Raportów, o których mowa w ust 3. 

5. W trakcie realizacji Umowy zestawienie, o którym mowa w ust. 4, będzie podlegało zmianom na 

żądanie Zamawiającego. Zmienione zestawienie będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca. 

6. Minimalny zakres zestawień, o których mowa w ust. 4 i 5 musi zawierać, co najmniej:  

1) w nagłówku zestawienia – tytuł umowy, zgodnie, z którą realizowane są usługi, 

2) nazwę usługi zgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

3) numerację kolejnego raportu uzgodnioną z Zamawiającym oraz okres podlegający 

raportowaniu, 

4) zestawienie anomalii wykrytych w przedmiotowym okresie, obejmujące: dokładną datę i czas 

wystąpienia anomalii, opis anomalii, wykonane działania, 

5) w odniesieniu do usługi kopii zapasowych: data wykonania Kopii zapasowej (rodzaj, czy 

planowany czy nie), wynik weryfikacji Kopii zapasowej (np. czy wykonała się prawidłowo),  

6) zestawienie zdarzeń uzyskania dostępu fizycznego personelu Wykonawcy do ośrodków 

przetwarzania, obejmujące: datę, godzinę i czas obecności w ośrodku przetwarzania, powód, 

cel i zakres działań. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Raport, o którym mowa w ust. 3, za 

dany miesiąc w terminie do 5 Dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca. 

8. Zamawiający zatwierdza Raport, o którym mowa w ust. 3, lub zgłasza do niego uwagi w terminie 

do 5 Dni roboczych od dnia jego otrzymania.  

9. W przypadku zgłoszenia uwag do Raportu, o którym mowa w ust. 3, przez Zamawiającego, 

Wykonawca w terminie maksymalnie do 2 Dni roboczych z zastrzeżeniem ust. 10, zobowiązuje 

się do ich uwzględnienia i ponownego przedstawienia Raportu do ostatecznego zatwierdzenia.  

10. W uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą Zamawiającego termin, o którym mowa w ust. 9, 

może zostać przedłużony. 

11. Czynności, o których mowa w ust. 3-10, odbywać się będą drogą elektroniczną na adresy 

mailowe wskazane w § 15. 
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§ 5. 

Gwarantowane czasy 

1. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do obsługi i usuwania skutków awarii ITS. 

Wykonawca jest zobowiązany do Diagnozy i zgłoszenia Zamawiającemu wykrytej awarii ITS. 

2. Określa się następujące wymiary Czasu reakcji: 

1) Podjęcie czynności diagnostycznych środkami Dostępu zdalnego, zdiagnozowanie 

i skategoryzowanie anomalii oraz przekazanie Diagnozy wstępnej do Zamawiającego: 

maksymalnie …. (czas zgodny z ofertą Wykonawcy). 

2) W przypadku konieczności podjęcia czynności diagnostycznych fizycznie w ośrodku 

przetwarzania, czas przekazania Diagnozy w ośrodku przetwarzania: ……. (czas zgodny z 

ofertą Wykonawcy)  z uwzględnieniem czasu, o którym mowa pkt. 1. 

3. Po zakończeniu Diagnozy wstępnej awarii Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

Obejścia awarii (jeżeli jest ono możliwe) umożliwiającego działanie aplikacji posadowionych na 

ITS. Czas obejścia powinien być nie dłuższy niż 3 godziny i liczony jest od momentu zakończenia 

Diagnozy. Następnie Wykonawca jest zobowiązany do Naprawy awarii. 

4. Określa się następujący Czas naprawy: 

1) Czas naprawy powinien być nie dłuższy niż …. godzin (czas zgodny z ofertą Wykonawcy) 

od zakończenia Diagnozy, a w przypadku wprowadzenia Obejścia nie dłuższy niż … godzin 

od zakończenia Diagnozy. 

2) Zgłoszenie do Zamawiającego konieczności Obsługi gwarancyjnej przerywa naliczanie czasu 

Naprawy. 

5. Po zakończeniu Naprawy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Diagnozę pełną w terminie 

nie dłuższym niż 1 Dzień roboczy od zakończenia Naprawy. 

§ 6. 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy wynosi 

………. zł brutto (słownie złotych: ……/100), w tym VAT, przy czym: 

1) Wynagrodzenie za zrealizowanie usługi rozpoczęcia świadczenia usług USL.20 (§ 2 ust. 2 

pkt 1) wynosi ……… zł brutto (słownie złotych: …………/100), w tym VAT – zamówienie 

opcjonalne. 

2) Wynagrodzenie za zrealizowanie usługi zakończenia świadczenia usług USL.21  (§ 2 ust. 2 

pkt 6) wynosi ……… zł brutto (słownie złotych: …………/100), w tym VAT – zamówienie 

opcjonalne. 
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3) Maksymalne wynagrodzenie za realizację usług utrzymania ITS (§ 2 ust. 2 pkt 2-5) wynosi 

…….. zł  brutto (słownie złotych: …………/100), w tym VAT, przy czym:  

a. wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi utrzymania ITS Systemu KRDK (§ 2 

ust. 2 pkt 2) wynosi ……………….. zł brutto (słownie złotych: ………………/100), w tym 

VAT, co przy uwzględnieniu terminu obowiązywania Umowy daje kwotę …………… zł 

brutto (słownie złotych: ……………/100), w tym VAT; 

b. wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi utrzymania ITS Projektu P2 (SA) 

wraz z instalacją i konfiguracją Podsystemów (§ 2 ust. 2 pkt 3) wynosi 

……………………… zł brutto (słownie złotych: ………/100), w tym VAT, co przy 

uwzględnieniu terminu obowiązywania Umowy daje kwotę ………… zł brutto (słownie 

złotych: ………………/100), w tym VAT; 

c. wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi utrzymania ITS Projektu P4 wraz 

z instalacją i konfiguracją Podsystemów (§ 2 ust. 2 pkt 4) wynosi ……………………… zł 

brutto (słownie złotych: ………/100), w tym VAT, co przy uwzględnieniu terminu 

obowiązywania Umowy daje kwotę ………… zł brutto (słownie złotych: 

………………/100), w tym VAT; 

d. wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia usługi zapewnienia oprogramowania (§ 2 

ust. 2 pkt 5) wynosi …………. zł brutto (słownie złotych: ……………/100), w tym VAT, co 

przy uwzględnieniu terminu obowiązywania umowy daje kwotę ………………. zł brutto 

(słownie złotych: ……………/100), w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 jest płatne jednorazowo. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 jest płatne, co miesiąc, po zakończeniu danego 

miesiąca świadczenia usługi.  

4. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez część miesiąca należne Wykonawcy 

wynagrodzenie ustala się w wysokości proporcjonalnej do ilości dni świadczonej usługi w danym 

miesiącu.  

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją Umowy, jakie poniesie Wykonawca. 

6. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy nie zostanie wyczerpane maksymalne 

wynagrodzenie określone w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia pozostałej 

części tego wynagrodzenia. 

7. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych budżetu Państwa w ramach 

odpowiedniego planu finansowego wydatków bieżących oraz w ramach zapewnienia trwałości 
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projektów: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1), Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług 

i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2), Dziedzinowe systemy teleinformatyczne 

systemu informacji w ochronie zdrowia (P4) na „Utrzymanie systemów w warstwie aplikacji oraz 

w warstwie ITS”. Zmiana źródła finansowania nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 7. 

Warunki Płatności 

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

do realizacji. 

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

wystawionych faktur/rachunków na adres Zamawiającego wskazany w § 15 ust. 3 pkt 1. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku za usługi 

świadczone w miesiącu listopadzie 2018 r. nie później niż do dnia 10 grudnia 2018 r. w zakresie 

odebranych przez Zamawiającego do dnia 9 grudnia 2019 r. usług nie później niż do dnia 10 

grudnia 2019 r. oraz do dnia 10 grudnia 2020 r. w zakresie odebranych przez Zamawiającego 

usług do dnia 9 grudnia 2020 r.  

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

odpowiedni protokół odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe, stanowiący odpowiednio 

Załącznik nr 3 lub Załącznik nr 6 do Umowy.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczania faktury lub rachunku do Zamawiającego wraz 

z kopią podpisanego protokołu odbioru, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na 

fakturze lub rachunku. 

§ 8. 

Autorskie Prawa Majątkowe. Licencje 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z chwilą podpisania każdorazowo 

odpowiedniego protokołu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do utworów utrwalonych w jakiejkolwiek formie, powstałych w ramach realizacji 

Umowy, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 oraz 74 ust. 4 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), w szczególności: 
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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, 

a także, w stosunku do oprogramowania dedykowanego, przekazanego Zamawiającemu, prawo 

do: 

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, oprogramowania dedykowanego lub jego 

kopii. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z chwilą, o której mowa 

w ust. 1, 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. 

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

od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 

4. Do chwili przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu wyłącznej licencji na korzystanie z tych utworów na polach eksploatacji, o 

których mowa w ust. 1. 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z chwilą, o której mowa w ust. 1, 

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

realizacji Umowy dostarczono Zamawiającemu, oraz własność nośników, na których dostarczono 
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programy komputerowe i  Dokumentacje, 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 

wykonywania usługi Utrzymania ITS. Licencja niniejsza jest ograniczona do terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i jest nieprzenaszalna. Licencja obejmuje prawo do wykonywania 

autorskich praw zależnych w zakresie niezbędnym dla wykonywania usługi Utrzymania ITS. 

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.  

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 dokumentacji, 

do których Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe, a Wykonawca zobowiązany 

jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, udzielić lub zapewnić udzielenie 

licencji lub sublicencji na korzystanie z tych programów komputerowych i dokumentacji 

przynajmniej w następującym zakresie: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego lub dokumentacji 

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 

stosowanego przez producenta tegoż oprogramowania, 

3) w zakresie dokumentacji i programów komputerowych z wyłączeniem oprogramowania 

standardowego, dokonywania zmian, adaptacji, tłumaczenia, dostosowywania programów 

komputerowych do platform sprzętowo-systemowych, modyfikowania kodów źródłowych 

oprogramowania oraz udostępnianie kodu źródłowego do modyfikacji osobom trzecim. 
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9. W przypadku, jeśli z dostarczeniem programów komputerowych związana jest usługa odpłatnego 

wsparcia producenta programu, wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, pokrywa koszt tej 

usługi w okresie trwania Umowy. 

§ 9. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

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

w wysokości ………… zł (słownie złotych: …………/100), tj. 5% maksymalnego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 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, z zastrzeżeniem ust. 4, 

będzie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy oraz uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną. 

4. 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. 

§ 10. 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązania 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.  

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

odmowy zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. 

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, jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od terminu realizacji Umowy 

określonego w § 2 ust. 4 Umowy. 

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

powzięcia informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zasad ochrony informacji określonych 
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w § 13. 

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

suma kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1-6 i 9 przekroczy 20% kwoty oznaczonej, jako 

maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o powyższych okolicznościach, jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od 

terminu realizacji Umowy określonego w § 2 ust. 4 Umowy. 

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

nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag Zamawiającego w zakresie raportów, o których mowa 

w § 5, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach, jednak nie później 

niż w terminie 60 dni liczonych od terminu realizacji Umowy określonego w § 2 ust. 4 Umowy. 

7. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku sytuacji 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach, 

jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od terminu realizacji Umowy określonego w § 2 

ust. 4 Umowy. 

8. 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 

powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub 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 Usług Serwisu do dnia odstąpienia od Umowy, wykonane przez Strony 

świadczenia nie podlegają zwrotowi. 

9. Odstąpienie od Umowy oraz wypowiedzenie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11. 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wyznaczonego w § 5 ust. 2, 3, 4 pkt 1 

Zamawiający może naliczyć za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia karę umowną w wysokości 

0,05% kwoty oznaczonej, jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego w § 5 ust. 5 Zamawiający może naliczyć za 
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każdy rozpoczęty dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 1% kwoty oznaczonej, jako 

maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wyznaczonego w § 4 ust. 7 i 9 Zamawiający 

może naliczyć za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,01% kwoty 

oznaczonej, jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

4. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wyznaczonego Wykonawcy w § 16 

Zamawiający może naliczyć za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 

0,5% kwoty oznaczonej, jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony informacji określonych w § 13 

Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: 

pięćdziesiąt tysięcy 00/100) za każdy przypadek naruszenia zasad ochrony informacji. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 14 ust. 4, Zamawiający może naliczyć za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,01% kwoty oznaczonej, jako 

maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w 

wysokości 20% kwoty oznaczonej, jako maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 

1. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania 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 § 6 

ust. 1. 

9. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 6, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia za każdą 

wykrytą nieprawidłowość. 

10. Za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 7, 8 lub 9 Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudniania osób świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

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

dopełniono przedmiotowego wymogu za każdą osobę poniżej liczby wymaganych osób 

świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej w wykazie przekazanym przez 
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Wykonawcę. 

11. Kary umowne za zwłokę podlegają stosownemu łączeniu. 

12. 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. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez potrzeby 

uzyskania zgody Wykonawcy. 

§ 12. 

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 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 przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 

następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z niniejszym Umową; 
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7) zmiana terminu realizacji Umowy w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, 

mających wpływ na termin wykonania prac przez Wykonawcę; 

8) 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 zamówienia 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; 

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych 

umów mających bezpośredni związek z niniejsza Umową, przy czym wynagrodzenie 

Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu;  

2. Zmiana osób wskazanych w Załączniku nr 5 „Wykaz osób skierowanych do realizacji” do Umowy, 

pełniących określone funkcje może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile 

Wykonawca zapewni osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższym od określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

warunkach:  

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. z 2017 r., poz. 847),  

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.  

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

wniosek o zmianę Umowy 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.  
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5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2, Wykonawca składa pisemny 

wniosek o  zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 

w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 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 minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 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.  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 3, Wykonawca składa pisemny 

wniosek o  zmianę Umowy 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. 3 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. 3 pkt 3.  

§ 13. 

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 jego 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:  
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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, 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 
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których mają podejrzenie, iż są informacjami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy 

o ochronie informacji niejawnych lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę. 

8. 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, 

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia, na żądanie Zamawiającego umowy o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych, w której Strony określą zakres i cel powierzonego Wykonawcy 

przetwarzania takich danych osobowych. 

9. Wykonawca po wygaśnięciu Umowy zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane dokumenty 

i materiały oraz usunie informacje mające charakter informacji poufnych w rozumieniu niniejszego 

paragrafu.  

§ 14. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

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

aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w wysokości nie 

mniejszej niż maksymalne wynagrodzenie określone w § 6 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 zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na 

zasadach określonych w ust. 1, przez okres, na który został zawarty Umowa. 

4. O wszelkich zmianach dotyczących umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych 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. 

§ 15. 

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

odbioru, zostaje upoważniony ze strony Wykonawcy:  

1) … tel. …; e-mail: …; 

lub 

2) … tel. …; e-mail: …; 

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

protokołów odbioru, upoważniony jest:  

1) .. tel. …, e-mail: … 

lub 

2) .. tel. …, e-mail: … 

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 adresy: 

1) dla Zamawiającego: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@csioz.gov.pl, tel. 22 597 09 59, faks: 22 597 09 37. 

2) dla Wykonawcy: …. 

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.  

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

oświadczeń o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

§ 16. 

Kontrola lub audyt 

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

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia 

żądania przez Zamawiającego, 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. 

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

Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego, 

zobowiązuje się poddać kontroli merytorycznej i finansowej w zakresie realizowanego przez 

mailto:andrzej.olszewski@snt.pl
mailto:andrzej.olszewski@snt.pl
mailto:d.banasiak@csioz.gov.pl
mailto:d.banasiak@csioz.gov.pl
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niego przedmiotu Umowy, a także współdziałać z osobami przeprowadzającymi kontrolę w tym 

zakresie, w szczególności poprzez:  

4) 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;  

5) umożliwianie przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego, jak też przez wyznaczone przez 

niego osoby oraz inne uprawnione podmioty – w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu 

Umowy; 

6) udostępnianie kontrolującym wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym dokumenty finansowe, bez względu na rodzaj nośnika, na którym 

są przechowywane; 

7) 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; 

8) 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 kosztami 

audytu lub kontroli Wykonawcę lub odstąpić od Umowy w całości lub jej części lub ją 

wypowiedzieć. 

§ 17. 

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 nim zdarzeń prawnych jest 

prawo polskie. 

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

pisemnej zgody Zamawiającego. 
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4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej 

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

5. Załączniki do Umowy stanowią jego integralną część.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

3. Załącznik nr 3 – Miesięczny protokół odbioru; 

4. Załącznik nr 4 - Miesięczny raport z wykonanych prac; 

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

6. Załącznik nr 6 – Protokół odbioru. 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

 

……………………………….. 

  

 

………………………………. 

(data i podpis Zamawiającego)  (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do  
Umowy CSIOZ/… 

 

MIESIĘCZNY PROTOKÓŁ ODBIORU 

usługi USL.01 – USL19 

za okres od …. do …. 

 

Sporządzony w dniu …………… r., w Warszawie pomiędzy: 

Zamawiającym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stanisława Dubois 5A, reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

a 

Wykonawcą ………………… reprezentowanym przez: 

…………………………………………. 

Zamawiający stwierdza, że przedmiot Umowy nr CSIOZ/….. został wykonany: 

terminowo*/ nieterminowo*, należycie.*/ nienależycie*. 

Załączniki:* 

………………………………………………………………………………………………. 

Ilość dni świadczonej usługi w przypadku procedury określonej w §6 ust. 4* -……….. 

Uwagi: wymienić* lub brak uwag* 

………………………………………………………………………………………………. 

Wnioskuję/nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy. 

 

Miejsce................................. , dnia.................................. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Przedstawiciel Zamawiającego  Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

  

(czytelny podpis Zamawiającego)  (czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4  
do Umowy nr CSIOZ/…. 

MIESIĘCZNY RAPORT Z WYKONANYCH PRAC  

Nr raportu …. za okres  .................... 

W okresie …………………, Wykonawca w wyniku realizacji postanowień Umowy wykonał niżej 

opisane usługi utrzymania systemu ITS w ramach usług USL.01 – USL19.  

Niniejszy raport stanowi załącznik do Miesięcznego Protokołu Odbioru. 

Zespół sporządzający raport: 

1. … 

2. … 

3. … 

Usługi realizowane w ramach utrzymania (szczegóły w pliku: „Eksploatacja ITS 201….-….-

……….xls”) 

1) USL.01 - Opiniowanie Dokumentacji Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 w zakresie ITS (nie* 

wystąpiło) 

2) USL.02 - Inicjalna konfiguracja ITS (nie* wystąpiło) 

3) USL.03 - Utrzymanie ITSM (nie* wystąpiło) 

4) USL.04 - Monitorowanie ITS (nie* wystąpiło) 

5) USL.05 - Obsługa zmian (nie* wystąpiło) 

6) USL.06 - Instalacja Systemu KRDK, P2 (SA) i P4 na żądanie (nie* wystąpiło) 

7) USL.07 - Konfiguracja ITS na żądanie (nie* wystąpiło) 

8) USL.08 - Realizacja Kopii zapasowych (nie* wystąpiło) 

9) USL.09 - Obsługa aktualizacji (nie* dotyczy) 

10) USL.10 - Zapewnienie ochrony antywirusowej (nie* wystąpiło) 

11) USL.11 - Zarządzanie licencjami (nie* wystąpiło) 

12) USL.12 - Aktualizacja Dokumentacji ITS (nie* wystąpiło) 

13) USL.13 - Przejęcie do utrzymania (nie* wystąpiło) 

14) USL.14 - Obsługa awarii (nie* wystąpiło) 

15) USL.15 - Odtwarzanie Podsystemów z Kopii zapasowych (nie* wystąpiło) 

16) USL.16 - Udział w testach (nie* wystąpiło) 

17) USL.17 - Utrzymanie i rozwój CyberArk Privileged Identity Management (nie* wystąpiło) 

18) USL.18 - Wsparcie (nie* wystąpiło) 

19) USL.19 - Oprogramowanie (nie* wystąpiło) 

 

Uwagi: ………………………….. 

* niepotrzebne skreślić 
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Przedstawiciel 

Zamawiającego 

 Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

  

(czytelny podpis  

Zamawiającego) 

 (czytelny podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6  
do Umowy nr CSIOZ/…  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Usługi: USL.20 – Rozpoczęcie świadczenia Usługi* / 

USL.21 – Zakończenie świadczenia usługi* 

 

Sporządzony w dniu …………… r., w Warszawie pomiędzy: 

Zamawiającym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stanisława Dubois 5A, reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

a 

Wykonawcą ………………… reprezentowanym przez: 

…………………………………………. 

Zamawiający stwierdza, że przedmiot do Umowy nr CSIOZ/….. z dnia … r. został wykonany: 

terminowo*/ nieterminowo*, należycie.*/ nienależycie*. 

Załączniki:* 

………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi: wymienić* lub brak uwag* 

………………………………………………………………………………………………. 

Wnioskuję/nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy. 

 

Miejsce ................................. , dnia.................................. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Przedstawiciel Zamawiającego  Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

  

(czytelny podpis Zamawiającego)  (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 


