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Załącznik nr 2 do SIWZ  

Umowa 

Nr CSIOZ/__/2018 

zawarta w dniu __________ 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

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

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………. 

a 

…………………………….., ……………………………………. 

Zwaną/nym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez: 

………………………………………. 

 

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

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.198.2018 zawarta 

została umowa o następującej treści: 

§ 1 

Definicje 

W niniejszej umowie, o ile wyraźnie inaczej nie wskazano, następujące wyrażenia i określenia będą miały 

znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, pisane wielką literą w celu podkreślenia, że jest to 

pojęcie zdefiniowane: 

1) Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz z załącznikami, regulująca prawa i obowiązki Stron z niej 

wynikające i związane z jej wykonaniem; 

2) Oprogramowanie – oprogramowanie Commvault 11 szczegółowo określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy; 

3) Aktualizacja – nowe wersje Oprogramowania (updates, upgrade, patches) oraz udoskonalenia do 

wersji bieżących Oprogramowania (nowych edycji Oprogramowania, wydań uzupełniających, 

poprawek programistycznych naprawiających wady Oprogramowania); 
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4) Dzień Roboczy (Dni Robocze) – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku równy 8 godzinom 

pracy Zamawiającego (na dzień zawarcia Umowy 8:00-16:00), z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego, o których Zamawiający 

poinformował Wykonawcę;  

5) Licencja – prawo do korzystania z Oprogramowania i Aktualizacji na warunkach określonych 

w Umowie i ogólnych warunkach producenta Oprogramowania; 

6) Środowisko – posiadane przez Zamawiającego środowisko kopii zapasowych, szczegółowo 

określone w pkt. II Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik Nr 1 do Umowy, 

zbudowane w oparciu o Oprogramowanie; 

7) Usługa Wsparcia – usługi wsparcia technicznego na Środowisko, obejmujące działania określone 

w § 5, świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie. 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi Wsparcia zgodnie z Umową i Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Wsparcia od dnia zawarcia Umowy. Usługa 

Wsparcia będzie świadczona przez okres kolejnych 24 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do dnia 5 

grudnia 2020 r.  

3. Realizacja przedmiotu Umowy jest niezbędna dla zapewnienia trwałości 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) oraz Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie 

zdrowia (P4). 

§ 3 

Realizacja Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym 

postanowieniami Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 

do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością, przy zachowaniu zasad 

współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z najlepszą 
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praktyką i wiedzą zawodową. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru 

i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją Umowy w celu osiągnięcia wymaganej 

jakości i terminowości realizacji Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym oraz posiada wszelkie 

niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie pozwalające na należyte wykonanie Umowy; 

2) korzystanie przez niego oraz przez Zamawiającego z materiałów, narzędzi i informacji 

związanych z realizacją Umowy nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw 

na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw 

z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Wykonanie 

Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, 

w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej; 

3) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób 

trzecich wynikłych w związku z realizacją wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego 

podwykonawców i osób pozostających w ich dyspozycji oraz poniesie wszelkie konsekwencje 

z tego tytułu. 

4. Zamawiający, na pisemny lub złożony za pośrednictwem e-mail wniosek Wykonawcy, udostępni 

niezbędne do realizacji Umowy dokumenty i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego, o ile 

możliwość ich udostępnienia nie została wyłączona przez przepis prawa lub wcześniejsze 

zobowiązanie. 

5. Strony zobowiązują się, w przypadku wystąpienia konfliktu interesów niezwłocznie powiadomić 

o tym fakcie drugą Stronę. Przez konflikt interesów Strony rozumieją zaistnienie okoliczności 

faktycznych lub zdarzeń prawnych, które mają lub mogą mieć wpływ na rzetelność, bezstronność 

i obiektywizm w wykonaniu Umowy. Strony dołożą wszelkich starań, by w przypadku wystąpienia 

konfliktu interesów wyłączyć z realizacji Umowy osoby prawne lub fizyczne, co do których konflikt 

taki zachodzi, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może podnosić konfliktu interesów celem 

wyłączenia odpowiedzialności z tytułu realizacji Umowy. 

6. Zamawiający zapewni Wykonawcy, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji Umowy, 

dostęp do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace związane z realizacją Umowy, 
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z zachowaniem procedur i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, w Dni Robocze. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez swoich 

pracowników lub osoby, którym powierzył wykonanie przedmiotu Umowy. 

8. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją Umowy, w tym 

do podpisywania protokołów odbioru są: 

1) po stronie Zamawiającego: 

Grzegorz Magryta, nr tel.: 22 492 50 14, e-mail: g.magryta@csioz.gov.pl;  

lub 

………………., nr tel.: ………………….., e-mail:…………………;  

2) po stronie Wykonawcy: 

………………….. nr tel.: ………………, e-mail: …………………….; 

lub 

…………………., nr tel.: ………………….., e-mail: ……………………………. 

9. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 8 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez 

Strony. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące usługi w zakresie czynności administracyjno-

biurowych będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

917, z późn. zm.). 

11. 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. 10, ze wskazaniem 

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

12. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, jednak nie później  

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

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

administracyjno-biurowych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od 

pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu lub kopii umów zawartych przez Wykonawcę 

http://www.csioz.gov.pl/
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z pracownikami świadczącymi usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 lub 12, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

§ 4 

Własność intelektualna 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

w szczególności do świadczenia Usług Wsparcia, w tym dokonywania Aktualizacji Oprogramowania.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Licencji na Aktualizacje i wszelkie modyfikacje lub zmiany 

Oprogramowania do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania i Aktualizacji, 

w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jak i zwielokrotniania 

w zakresie, w którym jest to niezbędne do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przystosowywania, przechowywania Oprogramowania lub Aktualizacji dla własnych potrzeb 

Zamawiającego, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w Oprogramowaniu lub Aktualizacjach - zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem, 

dokumentacją Oprogramowania oraz warunkami Umowy. Obowiązek udzielenia Licencji wskazany 

w zdaniu powyższym, może być zrealizowany także poprzez udzielenie Zamawiającemu licencji 

przez producenta Aktualizacji lub wszelkich modyfikacji lub zmian Oprogramowania, na 

standardowych warunkach licencyjnych, o ile umożliwiają realizację celu i zakresu niniejszej Umowy 

i są nie mniej korzystne niż wynikające z niniejszej Umowy. 

3. Licencje będą mogły być wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności Zamawiającego i nie 

obejmują prawa do wprowadzenia Oprogramowania do obrotu lub przekazywania, ani w części ani 

w całości osobom trzecim zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej. 

4. W ramach Licencji Zamawiający będzie miał także prawo do korzystania z dokumentacji 

Oprogramowania oraz z Aktualizacji Oprogramowania. 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2-4, na 

Zamawiającego przechodzą na czas nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca 

autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy, 

utrwalonych w jakiejkolwiek formie, na polach eksploatacji określonych w art. 50 i 74 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. 

zm.): 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 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; 

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

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego 

niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego; 

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

komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

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

6. Licencje, o których mowa w ust. 2-4 zostają udzielone z chwilą dostarczenia utworów 

Zamawiającemu. Autorskie prawa majątkowe do utworów i na polach eksploatacji wskazanych 

w ust. 5, wraz z wyłącznym prawem 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 lub modyfikacji, przechodzą na Zamawiającego z chwilą 

podpisania Miesięcznego Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy – w przypadku 

utworów powstałych lub dostarczonych w danym miesiącu realizacji Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że utwory wykonane lub dostarczone w ramach Umowy, w szczególności 

Aktualizacje, będą wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 

8. Z chwilą podpisania Miesięcznego Protokołu Odbioru, na Zamawiającego przechodzi własność 

nośników, na których utwory utrwalono. 
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§ 5 

Usługi Wsparcia 

1. Wykonawca świadczyć będzie Usługi Wsparcia obejmujące: 

1) zapewnienie Aktualizacji Oprogramowania wchodzącego w skład Środowiska do najnowszej 

zalecanej przez producenta wersji, na zasadach opisanych w Umowie; 

2) rekonfiguracje Oprogramowania jeżeli Aktualizacja Oprogramowania spowoduje konieczność 

rekonfiguracji; 

3) konsultacje w zakresie konfiguracji Oprogramowania; 

4) naprawy błędnej konfiguracji Oprogramowania; 

5) obsługę zgłoszeń serwisowych, w tym diagnozę błędów Środowiska, na następujących 

warunkach: 

a) czas reakcji na przesłane zgłoszenie dotyczące awarii najpóźniej w ciągu 3 godzin od 

momentu wysłania zgłoszenia serwisowego przez Zamawiającego; 

b) czas naprawy najpóźniej do końca Dnia Roboczego przypadającego po dniu wysłania 

zgłoszenia o awarii przez Zamawiającego; 

c) obsługa serwisowa w języku polskim; 

d) wykonywanie czynności serwisowych lub obsługa awarii świadczona będzie przez co 

najmniej dwie osoby posiadające minimum trzy letnie doświadczenie w zakresie 

świadczenia wsparcia w środowisku oprogramowania kopii zapasowych; 

6) udzielanie konsultacji technicznych wskazanym pracownikom Zamawiającego dotyczących 

przedmiotu Umowy na następujących warunkach: 

a) wymiar konsultacji wyniesie min. 4 godziny zegarowe w miesiącu lecz nie więcej niż 5 godzin 

zegarowych miesięcznie, 

b) konsultacje odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez 

Strony, 

c) osoby udzielające konsultacji muszą posiadać kwalifikacje, o którym mowa w pkt. 5 lit. d,  

d) jeżeli nie dojdzie do wykorzystania w danym miesiącu minimalnej ilości godzin konsultacji, to 

niewykorzystane godziny (do wysokości limitu minimalnego, tj. 4h) automatycznie przechodzą 

na kolejne okresy rozliczeniowe. Pozostałe, niewykorzystane godziny konsultacji przepadają 

w momencie zakończenia Umowy, 
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e) Zamawiający zgłosi pracowników do konsultacji technicznych drogą elektroniczną (email) lub 

pisemnie. 

2. Zgłoszenia serwisowe Zamawiający zgłaszać będzie telefonicznie pod numerem ……… lub poprzez 

pocztę elektroniczną na adres ………. 

3. W przypadku, gdy opóźnienie w usunięciu zgłoszonej wady będzie trwało dłużej niż 3 Dni Robocze 

od dnia zgłoszenia, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy. 

4. Realizacja Usługi Wsparcia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, jeśli to będzie możliwe 

przy uwzględnieniu uwarunkowań określonej naprawy. Za pisemną zgodą Zamawiającego Strony 

mogą ustalić inne miejsce świadczenia Usługi Wsparcia. 

5. Strony potwierdzą każdy miesiąc świadczenia Usługi Wsparcia podpisaniem Miesięcznego Protokołu 

Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, w terminie 5 Dni Roboczych od 

zakończenia danego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem uwag Zamawiającego 

przedstawionych Wykonawcy, które Wykonawca powinien uwzględnić lub ustosunkować się do 

nich, w ciągu 3 Dni Roboczych od ich przedstawienia. 

6. Obsługa awarii to usunięcie awarii polegające na doprowadzeniu systemu do stanu sprzed awarii. 

7. Usługi Wsparcia będą świadczone w Dni Robocze. 

8. Wykaz osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 lit. d oraz w ust. 1 pkt. 6 lit. c wraz z informacją 

o spełnieniu przez nie określonych w przytoczonych przepisach wymagań stanowi Załącznik Nr 4 do 

Umowy. Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

W tym celu Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie, o nowych osobach oraz ich 

kwalifikacjach, a Zamawiający w ciągu 5 Dni Roboczych zaakceptuje te osoby na piśmie lub pisemnie 

zażąda przedstawienia innych osób, jeżeli osoby te nie spełniają określonych powyżej wymagań. 

Zmiana osób dokonana zgodnie z niniejszym ustępem nie stanowi istotnej zmiany Umowy. 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi do 

……………. zł brutto (słownie: …………………………), w tym podatek VAT, zgodnie z Ofertą, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Wynagrodzenie za jeden miesiąc świadczenia Usługi Wsparcia wynosi do ………………….. zł brutto 

(słownie: …………………………), w tym podatek VAT. W przypadku świadczenia Usługi Wsparcia przez 
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część miesiąca, należne Wykonawcy wynagrodzenie ustala się w wysokości proporcjonalnej do 

ilości dni rzeczywiście świadczonej Usługi Wsparcia w danym miesiącu z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Wynagrodzenie płatne jest, co miesiąc zgodnie z ust. 5, po zakończeniu świadczenia Usługi 

Wsparcia w danym miesiącu, przy czym Strony zgodnie ustalają, że okresem rozliczeniowym jest 

okres jednego miesiąca liczony od 5-go dnia każdego miesiąca, z tym, że pierwszy okres 

rozliczeniowy trwa od dnia ………………… do dnia 4 stycznia 2019 r., a wynagrodzenie za ten okres 

wynosi ……………….. zł brutto (słownie: ..…………………….), w tym podatek VAT. Faktura lub rachunek 

za ostatni okres rozliczeniowy zostanie dostarczona Zamawiającemu do dnia 10 grudnia 2020 r. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne, nie podlega waloryzacji i obejmuje wszystkie 

koszty wykonania Umowy oraz wydatki Wykonawcy, w szczególności obejmuje wynagrodzenie 

z tytułu zobowiązań Wykonawcy dotyczących własności intelektualnej, w tym udzielonych Licencji, 

a w szczególności licencji udzielonych przez producenta oprogramowania. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na numer rachunku 

bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze lub rachunku, w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, dostarczonej w postaci 

elektronicznej lub papierowej na odpowiedni adres wskazany w § 12 ust. 5 pkt 1.  

6. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony Miesięczny Protokół 

Odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 5, wnioskujący o finansowe rozliczenie. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia zlecenia obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych budżetu państwa ujętych 

w odpowiednim planie finansowym wydatków bieżących oraz w ramach decyzji nr 1/2017 

MF/FS1.4143.2.2017 z dnia 2017-02-07 (po korektach). Zmiana informacji o finansowaniu nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zmiany Umowy. 

§ 7 

Ochrona informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do 

niewykorzystywania ich i nieujawniania jakimkolwiek podmiotom z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzyma 

na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie jest 
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ograniczony w czasie i dotyczy także wszystkich osób i podmiotów, którymi Wykonawca posługiwał 

się przy realizacji Umowy. 

2. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje, materiały, dokumenty, dostarczone lub 

udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego lub inne podmioty oraz wytworzone przez 

Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, a także, o których wiedzę Wykonawca uzyskał w związku 

z wykonywaniem Umowy, zarówno przed jak i po zawarciu Umowy, w jakiejkolwiek formie, 

obejmujące informacje dotyczące Zamawiającego lub innych podmiotów, w szczególności dane 

osobowe. Informacji poufnych nie stanowią dokumenty lub informacje podane do publicznej 

wiadomości w sposób inny niż na skutek naruszenia postanowień Umowy lub innych zobowiązań do 

zachowania poufności wynikających z umów lub przepisów prawa. 

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

uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych 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 Zamawiającego. 

4. Wykonawca po wygaśnięciu Umowy zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane dokumenty 

i materiały oraz usunie w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacje mające charakter 

informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.  

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem 

lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację 

tę ma traktować, jako niejawną. 

§ 8 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 lit. a Umowy - Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 lit. b Umowy - Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
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z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karą 

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

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących usługi 

administracyjno-biurowe na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy 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, co do której Wykonawca nie przedstawił kopii umowy 

o pracę, zgodnie z § 3 ust. 12 Umowy. 

6. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być dochodzone niezależnie od siebie. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

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

przewyższa zastrzeżone kary umowne. 

8. Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie, do zapłaty, których 

zobowiązany jest Wykonawca, nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 Umowy. 

9. Kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy według wyboru Zamawiającego, na co Wykonawca 

wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego 

potwierdzenia. 

10. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego postanowienia 

dotyczące kar umownych pozostają w mocy. 

§ 9 

Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać, wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy lub jej części w przypadkach 
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wskazanych w Umowie lub określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności 

Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę lub jej część bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie 

natychmiastowym) w przypadku, gdy: 

1) wysokość naliczonych kar umownych osiągnie lub przekroczy 30% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy; 

2) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia Umowy, po bezskutecznym upływie 

terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę 

naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie 

zastosuje się do wezwania. 

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

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

informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta 

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

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy. 

4. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku 

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

wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

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

zobowiązań wynikających z Umowy. Z prawa do odstąpienia od Umowy z uwagi na działanie siły 

wyższej można skorzystać w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o jej wystąpieniu. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości, wygaśnięcie Umowy z dowolnej przyczyny nie wpływa na uzyskane 

przez Zamawiającego uprawnienia z tytułu praw własności intelektualnej, w szczególności nabytych 

autorskich praw majątkowych lub uzyskanych licencji. 

6. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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§ 10. 

Warunki zmiany Umowy 

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy 

w przypadkach, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy; 

2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania Umowy; 

3) w przypadku uzasadnionej potrzeby modyfikacji terminu realizacji Umowy, która nie była znana 

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

postępowania; 

4) przerwy w realizacji Umowy 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 w zakresie terminu 

realizacji Umowy; 

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

Umowy; 

6) w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany sposobu świadczenia Usług Wsparcia; 

7) wystąpią inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, 

a które uniemożliwiłyby wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią i celem; 

8) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

przypadkach: 

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

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 z późn. zm); 

c) w przypadku zmiany 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; 

9) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie i załącznikach, 
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których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji zapisów umowy przez 

strony. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 8 lit. a 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. 

3.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 8 lit. b 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. 

4.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 8 lit. c 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. 1 pkt 8 lit. c, na kalkulację ceny ofertowej. 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
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Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c. 

5.  Warunkiem akceptacji wniosków, o których mowa w ust. 2-4, jest zabezpieczenie przez 

Zamawiającego środków finansowych na zmianę wynagrodzenia. Zamawiający po zaakceptowaniu 

wniosków wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy. 

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

dacie zawarcia aneksu do Umowy, o którym mowa w ust. 5.  

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

…………………. w wysokości ……………. zł (słownie: …………………………….), tj. 10% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych, 

bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy.  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

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

należy dokonać zwrotu. 

4. W razie niewykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego, zostanie ono zwolnione w całości po 15 dniach od daty podpisania ostatniego 

Miesięcznego Protokołu Odbioru. 

5. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka 

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

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Zmiana formy zabezpieczenia nie 

powoduje konieczności zmiany treści Umowy. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie- 

obowiązującego w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych.  

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

3. Ewentualne spory, mogące powstać na tle Umowy, będą rozpoznawane przez sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Korespondencja Stron będzie przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujące adresy:  

a. pocztą tradycyjną na adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. 

Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa; 

b. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@csioz.gov.pl; 

2) do Wykonawcy pod następujące adresy: 

a. pocztą tradycyjną na adres: ……………………………………….; 

b. pocztą elektroniczną na adres: …………………….; ………………………..; 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji praw oraz obowiązków wynikających z treści Umowy na rzecz 

osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami w celu realizacji przedmiotu Umowy jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku posłużenia się podwykonawcami 

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z takimi osobami pisemnych umów gwarantujących 

wykonanie przez nie obowiązków wynikających dla Wykonawcy z Umowy, w tym w szczególności 

zachowania poufności, przeniesienia praw, zgód lub upoważnień, w szczególności w zakresie 

osobistych oraz majątkowych praw autorskich. Za działania lub zaniechania jakichkolwiek 

podmiotów, które uczestniczyłyby w realizacji Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne. 

8. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

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

pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. 

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. 
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10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 3 – Wzór Miesięcznego Protokołu Odbioru, 

Załącznik nr 4 – Wykaz osób. 
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