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Załącznik nr 2a do SIWZ 

UMOWA RAMOWA 

Nr CSIOZ/…./2019 

 

zawarta w dniu ............................... 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

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

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

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

a 

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

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.90.2019, 

zważywszy, że celem Umowy ramowej jest określenie zasad wieloaspektowej współpracy pomiędzy 

Stronami w oparciu o potencjał techniczny Wykonawcy, która dotyczy prac i postępowań, których 

przedmiot będzie obejmował między innymi: 

− przygotowanie koncepcji architektonicznej w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, 

infrastruktury oraz strategii bezpieczeństwa; 

− przygotowanie dokumentacji w ramach postępowań zakupowych w obszarach działalności 

Zamawiającego; 

− nadzór nad realizacją wdrożeń rozwiązań teleinformatycznych oraz ich utrzymaniem; 

− opracowanie wytycznych i standardów bezpieczeństwa, w tym dobór systemów bezpieczeństwa; 

− przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych; 

 

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

 

 § 1 

Przedmiot Umowy 

1. Niniejsza umowa ma charakter umowy ramowej, w rozumieniu art. 99 Prawa zamówień 

publicznych i określa warunki realizacji zamówień na usługi przez Strony.  

2. Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień na 

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na 

potrzeby realizacji projektów oraz rozwoju i utrzymania systemów informatycznych CSIOZ –

bodyleasing Etap II – obszar…………………………. poprzez udostępnienie specjalistów (zwanych 

dalej „Konsultantami”) spełniających określone wymagania oraz posiadających określone 

kompetencje i doświadczenie.  
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W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewni:  

1) świadczenie usług przez Konsultantów na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego,  

2) wszystkie kwestie rozliczeń, w tym obsługę kadrowo-płacową Konsultantów,  

3) nadzór nad realizacją umowy wykonawczej w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

ciągłości świadczenia usług przez Konsultantów.  

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że – z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych 

przez przepisy prawa i Umowę ramową – przedmiot Umowy ramowej określa również Załącznik 

nr 1 [Opis przedmiotu zamówienia], z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień 

udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania 

poprzedzającego zawarcie Umowy ramowej.  

4. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu Umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z 

rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niewykorzystania przez 

Zamawiającego ogólnej wartości przedmiotu Umowy ramowej określonej w § 2 ust. 1 Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.  

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Na podstawie Umowy ramowej Zamawiający może udzielać zamówień do kwoty ………………… zł 

(słownie: …………………..) z podatkiem VAT, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od daty 

zawarcia umowy lub do wyczerpania wskazanej kwoty z podatkiem VAT, jeśli zdarzenie to 

nastąpi wcześniej.  

2. Kwota wskazana w ust. 1 powyżej określa górną granicę zobowiązań, jaką Zamawiający może 

zaciągnąć na podstawie Umowy ramowej łącznie względem Wykonawcy oraz względem 

pozostałych wykonawców, z którymi zawarł Umowę ramową (dalej: „Pozostali wykonawcy”).  

3. Udzielenie zamówień na niższą kwotę niż wskazana w ust. 1, nie może być podstawą roszczenia 

wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z Umowy ramowej.  

4. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowa ramowa 

wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.  

5. Podstawą obliczenia wynagrodzenia dla zamówień jednostkowych, realizowanych na postawie 

umowy wykonawczej, będzie suma wynagrodzenia za każdego Konsultanta niezbędnego do 

realizacji zamówienia jednostkowego, na podstawie określonej każdorazowo przez 

Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert maksymalnej liczby roboczogodzin pracy oraz 

cen jednostkowych brutto podanych każdorazowo w ofercie, przy czym płatność następować 

będzie na podstawie umów wykonawczych w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia w zamówieniu jednostkowym górnej kwoty 

wynagrodzenia na realizację umowy wykonawczej.  

6. W wynagrodzeniu określonym w umowie wykonawczej będzie się zawierać całkowite 
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wynagrodzenie z tytułu udzielenia praw, o których mowa w § 6 Umowy ramowej.  

7. Podstawą wystawienia faktur są podpisane przez Strony bez zastrzeżeń, protokoły zdawczo-

odbiorcze sporządzane po zakończeniu każdego miesiąca zgodnie z procedurą opisaną w umowie 

wykonawczej, Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 do umowy wykonawczej.  

8. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 3 

Sposób udzielania zamówień jednostkowych 

1. Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest Umową 

ramową, w miarę istniejących potrzeb.  

2. Zamówienia jednostkowe będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych w 

Umowie ramowej. Zakres, sposób realizacji oraz termin wykonania zamówień jednostkowych 

będzie ustalany każdorazowo przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

jednostkowego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dopuszczenia składania ofert częściowych na realizację 

zamówień jednostkowych.  

4. Zamówienie jednostkowe uważa się za udzielone w momencie zawarcia przez Zamawiającego z co 

najmniej jednym z wykonawców umowy na wykonanie zadań określonych w zaproszeniu do 

składania ofert lub zaproszeniu do negocjacji, zwanej dalej „umową wykonawczą”.  

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówień jednostkowych określa wzór umowy wykonawczej, 

stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy ramowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dostosowania Wzoru umowy wykonawczej każdorazowo do potrzeb realizacji poszczególnych 

zamówień jednostkowych. 

 

§ 4 

Zasady udzielania zamówień jednostkowych 

1. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert wykonawców (lub do negocjacji w 

przypadku zawarcia Umowy ramowej z jednym tylko Wykonawcą), z którymi zawarł Umowę 

ramową.  

2. Zaproszenia do składania ofert (lub do negocjacji w sytuacji określonej w ust. 1 wysyłane będą do 

Wykonawcy przy użyciu poczty elektronicznej na adres email ……………… W zaproszeniu do 

składania ofert (lub do negocjacji) Zamawiający każdorazowo określi informacje niezbędne do 

przeprowadzenia zamówienia jednostkowego.  

3. Każdorazowo Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania zaproszenia do składania ofert (lub do 

negocjacji w sytuacji określonej w ust. 1) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 

…………………………………….  
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4. W terminie 2 dni roboczych od otrzymania zaproszenia do składania ofert zawierającego 

informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

jednostkowego, w tym opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma prawo do zwrócenia się o 

wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści zaproszenia. Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie 3 

dni roboczych przekazując ją wraz z treścią zapytania (bez ujawniania źródła), przy czym 

odpowiedź taka, w tym wszelkie zmiany w treści zaproszenia do składania ofert, będą wiążące dla 

wszystkich wykonawców. W uzasadnionych wypadkach, w związku z istotną zmianą treści 

zaproszenia do składania ofert, Zamawiający może zmienić termin składania ofert.  

5. Wykonawca składa ofertę w terminie wskazanym w zaproszeniu do składania ofert, pod rygorem 

nieważności zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania 

ofert. Do oferty Wykonawca dołącza CV Konsultantów o specjalnościach wskazanych w 

zaproszeniu do składania ofert.  

6. Ocena Kompetencji proponowanych Konsultantów zostanie dokonana jednoetapowo na 

podstawie ich CV lub dwuetapowo, gdzie pierwszy etap będzie polegał na ocenie ich CV a drugi 

etap będzie polegał na przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych z kandydatami wybranymi w 

pierwszym etapie. 

7. W ramach oceny ofert, Zamawiającemu przysługuje prawo do spotkania ze wszystkimi lub 

wybranymi przez Zamawiającego Konsultantami a Wykonawca umożliwi Zamawiającemu takie 

spotkanie. Zamawiający zastrzega, że spotkanie będzie dotyczyło sprawdzenia wymaganych od 

danego Konsultanta umiejętności oraz może obejmować wykonanie zadania określonego przez 

Zamawiającego.  

8. Ocena zostanie dokonana przez członków komisji składającej się z nie mniej niż 2 osób zgodnie z 

kartą oceny kandydata, która będzie zawierała jednakowe kryteria, wagi oraz w przypadku oceny 

dwuetapowej jednakowe pytania. Każdy z członków komisji będzie oceniał kandydata za pomocą 

karty, a następnie punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji zostaną przeliczone 

zgodnie z wzorem określonym w  zaproszeniu do składania ofert. 

9. Po dokonaniu oceny ofert (zakończeniu negocjacji) Zamawiający informuje Wykonawcę oraz 

pozostałych Wykonawców o wybranej ofercie lub ofertach (ustaleniu warunków umowy) i 

przesyła do wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia jednostkowego Wykonawcy 2 

egzemplarze umowy wykonawczej do podpisu lub wzywa Wykonawcę do stawienia się w 

wyznaczonym przez siebie terminie w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy 

wykonawczej.  

10. Wykonawca nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania do podpisu umowy 

wykonawczej, doręcza Zamawiającemu podpisane przez siebie egzemplarze umowy wykonawczej 

na adres siedziby Zamawiającego.  

11. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma w wyznaczonym terminie podpisanych egzemplarzy umowy 

wykonawczej lub Wykonawca nie stawi się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w 

siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy wykonawczej z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, uznaje się, że Wykonawca odmówił zawarcia umowy wykonawczej.  
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12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia jednostkowego Wykonawca nie może złożyć oferty 

zawierającej jakikolwiek element mniej korzystny niż określony w ofercie złożonej w 

postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy ramowej. Oferta zawierająca jakikolwiek 

element mniej korzystny niż określony w postępowaniu o zawarcie Umowy ramowej podlega 

odrzuceniu. Powyższe dotyczy odpowiednio również Wykonawcy, który został zaproszony do 

negocjacji.  

13.  Udzielając zamówień jednostkowych, Zamawiający będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej 

oferty stosując kryteria: Ceny, Kompetencji oraz Terminu udostępnienia Konsultanta, opisane w 

SIWZ. Wartość oferty będzie obliczana jako suma wynagrodzenia za każdego Konsultanta 

niezbędnego do realizacji zamówienia jednostkowego, na podstawie przewidzianej przez 

Zamawiającego liczby roboczogodzin pracy oraz cen jednostkowych podanych każdorazowo w 

ofercie.  

14.  Cena za 1 roboczogodzinę realizacji prac przez danego Konsultanta z podatkiem VAT podana w 

ofercie na zawarcie umowy wykonawczej nie może być wyższa od ceny z podatkiem VAT podanej 

w ofercie na zawarcie Umowy ramowej. Powyższe dotyczy odpowiednio wykonawcy, który został 

zaproszony do negocjacji. Wysokość ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w postępowaniu na 

zawarcie Umowy ramowej wskazuje Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy 

ramowej.  

15.  Cena zamówienia jednostkowego jest ostateczna, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, w tym 

podatek VAT oraz przeniesienie lub udzielanie praw, o których mowa w § 6 Umowy ramowej.  

16.  Usługi świadczone na podstawie umowy wykonawczej będą realizowane w siedzibie 

Zamawiającego lub innej wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy Konsultantów w wymiarze większym niż 8 godzin 

dziennie, w tym w godzinach nocnych, oraz w soboty, niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy. 

 

§ 5 

Poufność Informacji  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do 

wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych 

Zamawiającego lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, jakie uzyskał w 

związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy ramowej lub umów 

wykonawczych (dalej: „Informacje poufne”).  

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji Wykonawca zwróci się 

przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną do Zamawiającego o wskazanie, czy informację 

tę ma traktować jako Informację poufną.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem wszystkich 

Informacji poufnych.  
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4. Informacje poufne mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania umowy wykonawczej.  

5. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego 

interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą.  

6. Informacjami poufnymi nie są:  

1) informacje publicznie dostępne,  

2) informacje, które były znane Wykonawcy przed otrzymaniem od Zamawiającego,  

3) informacje, których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa. 

7. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy wykonawczej (również w związku z dokonanym 

wypowiedzeniem lub odstąpieniem od umowy wykonawczej), Wykonawca jest zobowiązany do 

zwrotu Zamawiającemu lub do zniszczenia za zgodą Zamawiającego wszelkich materiałów, jakie 

otrzymał w związku z wykonywaniem tej umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie 

rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, danych i materiałów, za wyjątkiem przypadków, w 

jakich jest to konieczne w celach realizacji umowy wykonawczej i zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego 

wbrew postanowieniom Umowy ramowej. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy ramowej, bez względu na przyczynę (w tym też na 

podstawie wypowiedzenia lub odstąpienia).  

10.  Dane i informacje pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ramowej oraz umowy 

wykonawczej mogą być udostępniane na żądanie sądu lub organu administracji po uprzednim 

pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o żądaniu ujawnienia, chyba że takie ujawnienie 

sprzeciwia się prawu lub decyzji organu.  

11.  W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę poufności przekazanych mu 

informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem 

roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi 

prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.  

12.  Konsultanci udostępnieni Zamawiającemu na podstawie umowy wykonawczej przed 

przystąpieniem do wykonywania przewidzianych zadań zobowiązani są do podpisania 

oświadczenia o poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy ramowej. Dodatkowo, 

przed przystąpieniem do wykonywania zadań Konsultantom zostanie udzielone upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy ramowej.  

13. Jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, Wykonawca może udostępnić Informacje poufne 
swoim podwykonawcom, doradcom prawnym lub ekonomicznym. Takie osoby lub podmioty 
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zostaną zobowiązane przez Wykonawcę do przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu 
przed udostępnieniem im Informacji poufnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia 
spowodowane przez takie osoby lub podmioty. 

 

 

§ 6 

Prawa autorskie 

1. Jeżeli w związku z lub w wyniku realizacji umowy wykonawczej powstanie utwór w 

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

2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) (dalej: „Utwór”, „Utwory”), Wykonawca z dniem podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 7, przeniesie na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do Utworów, których dotyczy podpisany protokół zdawczo-

odbiorczy, oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, w 

tym prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów. Wspomniane w zdaniu 

poprzedzającym przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa 

do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich nie wymaga składania przez 

Wykonawcę dodatkowego oświadczenia w tym przedmiocie i nastąpi na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w art. 50 i 74 ust. 4 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w szczególności:  

1) dla Utworów w postaci oprogramowania oraz związanych z nim uaktualnień lub 

fragmentów oprogramowania powstałego w wyniku realizacji umowy wykonawczej (dalej: 

„Oprogramowanie”):  

a) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotnienia Oprogramowania w całości 

lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. techniką 

zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, 

urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;  

b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji, rozbudowy lub 

jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu;  

c) obrotu Oprogramowaniem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

Oprogramowania, a także rozpowszechnianie Oprogramowania w inny sposób, w tym 

jego publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

d) zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Oprogramowania.  

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższe oznacza, iż 

Zamawiający w ramach wynagrodzenia przewidzianego umową wykonawczą uprawniony jest 

w szczególności do:  

a) dokonywania wszelkich zmian w Oprogramowaniu i wykorzystywania w dowolny 

sposób tak utworzonych jego modyfikacji;  
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b) zezwalania na dokonywanie dowolnych zmian w Oprogramowaniu przez osoby 

trzecie;  

c) zezwalania na wykorzystywanie w dowolny sposób jego modyfikacji utworzonych 

przez osoby trzecie;  

d) dowolnego dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do Oprogramowania.  

2) dla Utworów będących dokumentacją Oprogramowania (dalej: „Dokumentacja”) oraz 

związanych z nią uaktualnień:  

a) utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową;  

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt. (ii) po-wyżej – 

publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie a także 

publiczne udostępnienie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

d) zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Dokumentacji.  

2. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Utworów w zakresie wskazanym w ust. 1 od daty 

udostępnienia Utworu Zamawiającemu (np. instalacji Oprogramowania w infrastrukturze 

Zamawiającego, wydania Dokumentacji Zamawiającemu) do daty nabycia autorskich praw 

majątkowych przez Zamawiającego, a Wykonawca zapewnia, że takie korzystanie nie będzie 

naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie 

powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Konsultantem umowy, w której Konsultant oświadczy, 

że znana mu jest treść postanowienia z ust. 1 i 2 i wyraża na nie zgodę, oraz zawierającej klauzulę 

zobowiązującą Konsultanta do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów przez 

okres 15 lat, licząc od daty powstania Utworu, oraz zawierającą upoważnienie od Konsultantów 

dla Zamawiającego do wykonywania praw osobistych Konsultantów do Utworów w najszerszym 

zakresie dozwolonym przez prawo, w tym w szczególności Zamawiający będzie uprawniony 

wykorzystując Utwory odnosić się do autorów Utworów, a także wprowadzać zmiany i 

modyfikacje. Jeśli Wykonawca nie przekaże odpowiedniego zobowiązania i upoważnienia od 

Konsultantów, zobowiązuje się zapewnić, że Konsultanci nie będą wykonywać swoich praw 

osobistych w stosunku do Zamawiającego w sposób, który uniemożliwi lub będzie ograniczał 

Zamawiającego w korzystaniu z Utworów. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu umowy wraz z upoważnieniem najpóźniej do dnia podpisania pierwszego w 

ramach danej umowy wykonawczej protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania prac dotyczących 

danego Konsultanta.  

4. Prawo własności egzemplarzy nośników Utworów przechodzi na własność Zamawiającego z 

chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.  

5. Wykonawca oświadcza, że Utwory nie będą posiadały żadnych wad prawnych, w szczególności 

Wykonawca ureguluje swój stosunek prawny z Konsultantami w taki sposób, aby zapewnić 

realizację postanowień objętych niniejszym paragrafem. W przypadku braku skutecznego 
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przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do 

zezwalania na wykonywanie praw zależnych lub naruszenia w inny sposób praw osób trzecich w 

związku z przeniesieniem ww. praw na Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej 

Umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za roszczenia zgłaszane 

Zamawiającemu w związku z korzystaniem z utworu powstałego na podstawie umowy 

wykonawczej i zobowiązuje się zaspokoić roszczenia zasądzone od Zamawiającego.  

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają i nie ograniczają Zamawiającego w jego 

uprawnieniach do posługiwania się osobami trzecimi, wedle swego uznania, przy wykonywaniu 

autorskich praw majątkowych i zależnych do Utworów, w tym w szczególności do dokonywania w 

nich zmian.  

7. W przypadku wykorzystywania do realizacji Utworów przez Konsultantów oprogramowania bądź 

baz danych dostępnych na rynku lub dostarczenia przez Wykonawcę do realizacji prac 

dostępnego na rynku oprogramowania bądź baz danych podmiotów trzecich, Wykonawca 

zobowiązuje się do wskazania Zamawiającemu w protokole zdawczo-odbiorczym tego 

oprogramowania oraz baz danych, zasad licencjonowania takiego oprogramowania oraz 

korzystania z takich baz danych, względnie do przekazania dokumentu licencji.  

8. W każdym przypadku wykorzystania oprogramowania Open Source Wykonawca zapewnia, że 

jego wykorzystanie na potrzeby Umowy ramowej i umowy wykonawczej będzie zgodne z 

postanowieniami odpowiednich licencji przypisanych do danego oprogramowania.  

9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie oprogramowanie Open Source nie będzie 

ograniczać Zamawiającego w zakresie rozpowszechniania innego oprogramowania połączonego z 

programowaniem Open Source, w tym nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku 

rozpowszechniania takiego połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym.  

10. W przypadku, w którym dana licencja na oprogramowanie Open Source uzależnia zakres takich 

obowiązków od sposobu połączenia oprogramowania Open Source z innym oprogramowaniem, 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania takiego połączenia w sposób nienakładający na 

Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem 

źródłowym.  

11. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na oprogramowanie Open Source nie będzie 

nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia 

na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania.  

 

§ 7 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Strony zgodnie przyjmują, iż z uwagi na charakter prac Wykonawcy, którego zasoby 

wykorzystywane bezpośrednio do realizacji celu Umowy ramowej, będą traktowane przez 

Zamawiającego tożsamo1 z etatowymi pracownikami Zamawiającego, prawidłowa realizacja 

                                                           
1 Pojęcie „tożsamo z etatowymi pracownikami Zamawiającego” należy rozumieć w ten sposób, że osoby 
wykorzystywane bezpośrednio do realizacji Umowy ramowej będą miały dostęp do wiedzy o jednostce 
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Umowy ramowej wymaga bezstronności. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się w 

okresie obowiązywania Umowy ramowej nie uczestniczyć w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonych w przyszłości przez Zamawiającego, których 

przedmiotem będzie dostarczanie rozwiązań informatycznych, wdrożeń oprogramowania 

(systemów teleinformatycznych), utrzymanie rozwiązań informatycznych, dostaw   

oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowej, w których Wykonawca byłby dostawcą w/w 

usług lub dostaw, a więc mógłby zaistnieć potencjalny konflikt interesów, z uwagi na to, że 

zasoby Wykonawcy występowałyby zarówno po stronie dostawcy jak i Zamawiającego.   

2. W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.  

  

§ 8 

Kary umowne 

1. W przypadku ujawnienia informacji poufnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych 00/100) za każdy przypadek ujawnienia. 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. 

2. Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy, na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego, odszkodowań przewyższających kary umowne wskazane w Umowie. 

4. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia, rozwiązania Umowy lub utraty jej mocy w inny sposób, 

uiszczone lub należne kary umowne nie podlegają zwrotowi Wykonawcy, a Zamawiający nie traci 

uprawnienia do ich naliczania. 

 

§ 9 

Zmiana Umowy ramowej 

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.   

2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

przypadkach: 

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

                                                                                                                                                                                     
organizacyjnej Zamawiającego w zakresie, w jakim posiadają ją pracownicy Zamawiającego chociażby przez 
dostęp do intranetu Zamawiającego. 
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b) 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); 

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, 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych,  

– jeżeli zmiany wymienione w literach a-d powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 lit. a Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy ramowej 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 ramowej. Obowiązek wykazania wpływu zmian 

na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

Umowy ramowej przez Zamawiającego. 

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

wniosek o zmianę Umowy ramowej 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 ramowej, 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. 

5.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 lit. c Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy ramowej 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 lit. c, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
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obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 lit. c. 

6.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 lit. d Wykonawca składa pisemny 

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

życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. 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 lit. d, na 

kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z ze zmianą zasad, których mowa 

w ust. 2 lit. d. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

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

pracowniczych planów kapitałowych. 

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

Zamawiającego środków finansowych na zmianę wynagrodzenia. Zamawiający po 

zaakceptowaniu wniosków wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy ramowej. 

8.  Zmiana Umowy ramowej skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

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

9.  O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy ramowej wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy ramowej 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy ramowej nie 

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

ramowej powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy ramowej może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, lub powzięcia informacji 

o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy ramowej od 

dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy ramowej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca 3 krotnie nie złoży oferty w odpowiedzi na wnioski 

Zamawiającego o złożenie ofert, Zamawiający może odstąpić od Umowy ramowej w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. Umowy wykonawcze zawarte z Wykonawcą przed dniem odstąpienia od Umowy ramowej, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, pozostają w mocy. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub rozwiązania Umowy z winy 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 400.000,00 zł 

http://www.csioz.gov.pl/


 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl  

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

13 

(słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100) z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

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

dla  siedziby Zmawiającego. 

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

pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej 

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

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

upoważnione są następujące osoby: 

1)  ze strony Wykonawcy: 

…, tel.: …, e-mail: …, 

lub  

…, tel.: …, e-mail:…  

2) ze strony Zamawiającego: 

…, tel.: …, e-mail: …, 

lub 

…, tel.: …, e-mail:… . 

5. W przypadku korespondencji Stron w postaci papierowej lub elektronicznej, będzie ona 

przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

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

2) do Wykonawcy pod następujący adres: ……………………….. 

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

o  których mowa w ust. 4 lub 5. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

aneksu, staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o niej drugiej Strony. 

7. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

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

jeden dla  Wykonawcy. 

 

Załączniki do Umowy: 

http://www.csioz.gov.pl/


 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl  

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

14 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy wykonawczej; 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o poufności; 

Załącznik nr 5 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  

    

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

……………………………..…..…… ………………………………………. 

(data, podpis Zamawiającego) (data, podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o poufności 

 

 

 

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

(imię i nazwisko)                                                                             (miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI 

 

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w 
szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 
odnośnymi wymaganiami "Regulaminu Ochrony Danych Osobowych". 

 

W szczególności zobowiązuję się do: 

• przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych 
przez Administratora zadaniach 

• zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę mieć dostęp w 
związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora  

• niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem 
powierzonych zadań przez Administratora  

• zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych 

• ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, 
utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, 
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być 
uznane przez Administratora za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

 

………………………. 

        podpis oświadczającego 
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Załącznik nr 5 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

 

UPOWAŻNIENIE/ANULOWANIE UPOWAŻNIENIA* Nr X 
do przetwarzania danych osobowych 

 w systemach informatycznych lub w zbiorach w wersji papierowej 

__________________________________________________________________ 

 
Część I – wersja podstawowa upoważnienia 
Z dniem DD-MM-RRRR upoważniam / anuluję upoważnienie 
 
Panią/Pani/Pana* podać imię nazwisko 
 

pracownika podać nazwę jednostki lub działu do przetwarzania danych osobowych  
 

__________________________________________________________________ 

 
Upoważnienie dotyczy przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych (podać 
nazwy systemów lub programów) 
w zakresie: (WG) wglądu, (W) wprowadzania, (M) modyfikacji, (U) usuwania, (A) archiwizacji, (U) 
udostępniania innym podmiotom, (I) koniecznym do wykonywania obowiązków wynikających z 
Umowy nr……………………... 
 
 

..............................        ................................ 
(miejscowość i data)     (pieczęć i podpis Administratora/IOD) 

 

_________________________________________________________________ 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 
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