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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA 

 

Nr CSIOZ/………../2015 

zawarta w dniu ……………………………… 2015 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą  

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

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

………………………………  

a  

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

………………………………………………..… .  

zwane w treści Umowy łącznie „Stronami”.  

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: 

WZP.6151.19.2015, została zawarta umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści: 

§1. 

Definicje 

 

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

znaczenie wskazane w definicjach: 

 

Pojęcie Znaczenie 

Dni robocze 
Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy i dni wolnych u Zamawiającego. 

System P1 

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych wytworzony w ramach 

Projektu P1. 

Projekt P1 

Projekt „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

Priorytet 7 Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej 

administracji.  
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Portal Platforma 

Publikacyjna 

Portal – Platforma publikacyjna (PPP) - Aplikacja Systemu P1, która 

realizuje następujące funkcjonalności: 

a) Publiczne udostępnianie informacji dla użytkowników 

końcowych – usługobiorców, usługodawców, aptek, 

personelu medycznego i innych uczestników systemu 

ochrony zdrowia – dotyczących w szczególności: 

 ochrony zdrowia, w tym np. profilaktyki, 

 aktualnych komunikatów instytucji nadzorujących i 

finansujących ochronę zdrowia, 

 usługodawców, w tym np. informacje o kolejkach 

oczekujących na usługi medyczne, 

 dostępnych funkcjonalności wdrożonego systemu 

informatycznego i sposobu korzystania z niego, 

 standardów gromadzenia, przesyłania i 

udostępniania danych w ramach SIOZ. 

b) Przeszukiwanie opublikowanych treści, 

c) Zarządzanie treścią portalu publicznego (funkcja 

administracyjna). 

 

Internetowe Konto 

Pacjenta 

Portal – Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - Aplikacja Systemu P1, 

która realizuje następujące funkcjonalności: 

a) Weryfikacja uprawnień pacjenta do świadczeń opieki 

zdrowotnej, 

b) Weryfikacja ważności skierowania na świadczenie, 

c) Przeglądanie danych medycznych pacjenta, 

zrealizowanych świadczeń zdrowotnych, elektronicznych 

recept, elektronicznych skierowań, elektronicznych 

zwolnień lekarskich, 

d) Wystawianie elektronicznych recept,  

e) Wystawianie elektronicznych skierowań,  

f) Wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich, 

g) Uwierzytelnienie wszystkich wprowadzanych 

danych/dokumentów elektronicznych, 

h) Przesyłanie danych ze świadczenia opieki zdrowotnej do 

Systemu P1 (poza dodatkową czynnością użytkownika), 

i) Generowanie raportów i zestawień statystycznych. 
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Aplikacje 

Usługodawców i 

Aptek 

Portal – Aplikacje usługodawców i aptek (AUA) - Aplikacja Systemu 

P1, która realizuje następujące funkcjonalności: 

a) Podgląd własnych danych medycznych usługobiorcy, 

zrealizowanych świadczeń zdrowotnych, wyników badań, 

elektronicznych recept, elektronicznych skierowań, 

elektronicznych zwolnień lekarskich, zaplanowanych wizyt i 

szczepień, 

b) Dostęp do funkcjonalności umożliwiającej rejestracja na 

świadczenie zdrowotne (u usługodawców udostępniających 

taką funkcjonalność), 

c) Wprowadzanie dodatkowych własnych danych 

medycznych usługobiorcy, 

d) Podgląd i edycja własnych danych osobowych usługobiorcy 

(w ograniczonym zakresie), 

e) Zarządzanie uprawnieniami do własnych danych 

medycznych (prywatność). 

WAI Web Accessibility Initiative (pl. Inicjatywa dostępności do sieci)    

WCAG  
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (pl. Wytyczne dotyczące 

dostępności treści internetowych)  

Poziom AA 

Jeden z trzech poziomów zgodności z wytycznymi WCAG. Zgodnie z § 

19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 526, z późn. zm.) systemy teleinformatyczne powinny być 

dostosowane do standardu WCAG 2.0 na poziomie AA. 

 

 

§2. 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie audytu dostępności Portalu Platforma Publikacyjna  

i aplikacji Internetowe Konto Pacjenta oraz Aplikacji Usługodawców i Aptek, w odniesieniu do 

WCAG w wersji 2.0 na Poziomie AA oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych oraz świadczenie doradztwa dla osób wprowadzających zmiany 

w Portalu Platforma Publikacyjna i aplikacji Internetowe Konto Pacjenta oraz Aplikacji 

Usługodawców i Aptek wynikających z przygotowanego w wyniku przeprowadzonego audytu 

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

1) Etap I – przeprowadzenie badania przez ekspertów z zakresu programowania i dostępności; 

2) Etap II – przeprowadzenie badania przez użytkowników niepełnosprawnych (niewidomi, 

niedowidzący, głusi); 

3) Etap III – sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu, tj. badań, o których mowa w pkt 

1 i 2; 

4) Etap IV–  doradztwo w wymiarze do 20 godzin dla osób wprowadzających zmiany w Portalu 

Platforma Publikacyjna i aplikacji Internetowe Konto Pacjenta oraz Aplikacji Usługodawców i 

Aptek wynikających z raportu, o którym mowa w pkt 3. 

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz cel niniejszego zamówienia został określony w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (zwanym dalej: „OPZ”). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 1 – 3 w terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy. W zakresie, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 4 Umowa wykonywana będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru wnioskującego o 

rozliczenie finansowe o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy do dnia 16 listopada 2015 r. lub do 

wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy w 

zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

 

§3. 

Zobowiązania Stron 

 

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

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

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

Wykonawcy”). 

2. Wykonawca będzie wykonywał Umowę: 

1) z najwyższą starannością profesjonalisty; 

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

3) z wykorzystaniem całej dostępnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy; 

4) z poszanowaniem aktualnych przepisów prawa i wprowadzonych na ich podstawie regulacji 

wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego w odniesieniu do Przedmiotu Umowy; 

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

celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowości realizacji prac; 

6) posługując się osobami wskazanymi w Załączniku nr 3 do Umowy posiadającymi 

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

obowiązującymi standardami wykonywania Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty i informacje będące w posiadaniu 

Zamawiającego, niezbędne do realizacji Umowy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) lub 

zobowiązań Zamawiającego do zachowania poufności. Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy 

dokumentów i informacji ogłoszonych publicznie. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim oraz posiada 

wiedzę i doświadczenie pozwalające należycie wykonać Umowę; 

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

szczególności, z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej nie narusza 

przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w 

szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych 

oraz praw ochronnych na znaki towarowe; 

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

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność 

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

wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, jego zastępców, pracowników lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do 

realizacji Umowy przez Wykonawcę jego zastępców, pracowników. 

5. Strony zobowiązują się do współpracy umożliwiającej prawidłowe wykonywanie Przedmiotu 

Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania niezwłocznie wszelkich informacji dotyczących 

realizacji Przedmiotu Umowy, na każde żądanie Zamawiającego. 

7. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę 

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

Załącznik nr 4 do Umowy (zwany dalej: „Listą Podwykonawców”). W dniu zawarcia Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz wszystkich osób skierowanych do realizacji 

Umowy, zawierający imię i nazwisko, rolę w realizacji zamówienia. Wzór tego wykazu stanowi 

Załącznik Nr 3 do Umowy (zwany dalej: „Wykazem wszystkich osób skierowanych do realizacji 

Umowy”). 

8. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco aktualizować Listę Podwykonawców oraz Wykaz 

wszystkich osób skierowanych do realizacji Umowy, o których mowa w ust. 7 oraz niezwłocznie 

informować Zamawiającego o zaistniałych zmianach. 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania wyłączenia z realizacji Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy lub osoby jedynie w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów. Przez konflikt 

interesów Strony rozumieją zaistnienie okoliczności faktycznych lub prawnych, które mają lub 

mogą mieć wpływ na rzetelność, bezstronność i obiektywizm w wykonaniu Umowy. Brak 

wyrażenia zgody będzie uzasadniony pisemnie przez Zamawiającego. 

10. W przypadku odmowy przez Wykonawcę wyłączenia z realizacji Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy lub osoby w okolicznościach, o których mowa w ust. 9, Zamawiający może 

naliczyć karę umowną w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 

ust. 1 Umowy, albo odstąpić od Umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o podstawie odstąpienia. 

 

 

§4. 

Wykonanie Umowy i odbiór  
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1. W terminie 4 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy zdalny 

dostęp do Portalu Platforma Publikacyjna i aplikacji Internetowe Konto Pacjenta oraz Aplikacji 

Usługodawców i Aptek. 

2. W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot 

Umowy w zakresie Etapów I-III oraz doręczyć Zamawiającemu raport, o którym mowa w § 2 ust. 

2 pkt 3 Umowy w postaci elektronicznej (na adres email: a.kostyra@csioz.gov.pl) i 1 wersji 

papierowej (do siedziby Zamawiającego). 

3. W terminie 4 Dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę raportu, o którym mowa w § 2 

ust. 2 pkt 3 Umowy zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 2, Zamawiający dokona weryfikacji 

ww. raportu w zakresie wymogów formalnych określonych w OPZ i zgłosi ewentualne uwagi. 

Zgłoszenie uwag nastąpi w sposób określony w § 10 Umowy. 

4. W terminie 3 Dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3. 

Wykonawca uwzględni uwagi i dostarczy raport, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 Umowy zgodnie 

z procedurą, o której mowa w ust. 2. 

5. Wykonanie Umowy w zakresie Etapu IV, odbywać się będzie na podstawie pisemnych Zleceń 

wystawianych przez Zamawiającego zgodnie z procedurą, o której mowa w § 5 Umowy. Wzór 

Zlecenia stanowi Załącznik nr 5 „Wzór Zlecenia” do Umowy. 

6. Realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie Etapów I – III potwierdzona będzie przez Strony 

Protokołem Odbioru wnioskującym o rozliczenie finansowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 

do Umowy. 

7. Podstawą do podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, potwierdzającego  realizację 

Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 6 jest raport, o którym mowa w § 2 ust. 2 

pkt 3 Umowy spełniający wszystkie wymogi formalne określone w OPZ. 

8. Podstawą rozliczania Zleceń, o których mowa w ust. 5 będą podpisane przez Strony Protokoły 

Odbioru Zleceń, których wzór stanowi Załącznik nr 7 „Protokół Odbioru Zlecenia” do Umowy. 

 

§ 5. 

Zasady realizacji i rozliczania Zleceń w ramach Etapu IV 

 

1. Wykonanie Etapu IV Umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnych Zleceń wystawianych 

przez Zamawiającego.  

2. Jednostką rozliczeniową Zlecenia będzie jedna roboczogodzina tj. 60 minut. Jednostka jest 

liczona od momentu podjęcia realizacji Zlecenia w siedzibie Zamawiającego lub w innym 

wyznaczonym w Zleceniu miejscu.  

3. Czas dojazdu do siedziby Zamawiającego nie jest zaliczany na poczet czasu realizacji Zlecenia. 

4. Przekazanie i przyjmowanie Zleceń będzie odbywało się wg następujących zasad: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy Zlecenie, określając w nim temat i zakres Zlecenia, 

termin, miejsce oraz sposób jego realizacji, a także inne niezbędne dla realizacji Zlecenia 

informacje; 

2) w terminie do 2 Dni roboczych od dnia przekazania  Zlecenia, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu swoje ewentualne zastrzeżenia oraz uzupełnienia do treści Zlecenia, w tym 

dookreślenie przedmiotu Zlecenia wraz z oferowanym terminem jego realizacji i wraz z 
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wykazem osób zaangażowanych w realizację Zlecenia, maksymalną liczbą roboczogodzin 

oraz z uzasadnieniem dla proponowanej pracochłonności, które każdy z nich przeznaczy na 

realizację Zlecenia; 

3) Zamawiający w terminie do 2 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji, 

o których mowa w pkt 2  potwierdzi udzielenie Wykonawcy Zlecenia albo zobowiąże 

Wykonawcę do poprawienia analizy przedmiotu w ciągu 1 Dnia roboczego i ponownie 

rozpatrzy je zgodnie z procedurą określoną w niniejszym ustępie. 

5. Jeżeli w terminie do 2 Dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji, o których 

mowa w ust. 4 pkt 2, Zamawiający nie udzieli Wykonawcy odpowiedzi, przyjmuje się, że 

Zamawiający zrezygnował z realizacji Zlecenia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia realizacji Zlecenia w terminie maksymalnie do 2 Dni 

roboczych od dnia udzielenia Zlecenia, chyba że Zamawiający wskaże inny termin. 

7. Zamawiający przewiduje udzielanie Zleceń tylko z określoną maksymalną pracochłonnością. 

8. Udzielanie Zleceń jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia o udzielenie Zleceń. 

9. Zamawiający zastrzega, iż rozliczeniu będą podlegały jedynie Zlecenia zrealizowane na 

warunkach wynikających z ich treści, ustalonej z Zamawiającym. Wszelkie działania podjęte 

przez Wykonawcę wykraczające poza warunki Zleceń nie będą podlegały rozliczeniu. W 

szczególności, w przypadku zaangażowania w realizację Zlecenia osób innych niż 

zadeklarowane przez Wykonawcę w trybie, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający nie ponosi 

kosztów dodatkowych zaangażowanych zasobów, jak również nie ponosi kosztów dodatkowych 

roboczogodzin przeznaczonych na realizację Zlecenia. 

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

są osoby wymienione w § 10 ust. 1 i ust. 2 Umowy. Przekazywanie i przyjmowanie Zleceń, a 

także informacji z nimi związanych dokonywane będzie w Dni robocze w godzinach od 8:00- 

16:00. 

11. Zrealizowanie Zlecenia, w tym rzeczywista liczba wykorzystanych roboczogodzin ustalana z 

uwzględnieniem postanowień ust. 2, potwierdzane będą przez Zamawiającego w Protokole 

Odbioru Zlecenia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy przy pomocy osób wskazanych w Wykazie 

wszystkich osób skierowanych do realizacji Umowy. 

13. Strony ustalają, iż odbiory prac objętych Przedmiotem Umowy będą potwierdzane Protokołem 

Odbioru Zlecenia podpisanym przez obie Strony, po przeprowadzeniu Procedury Odbioru. 

14. Strony ustalają następującą Procedurę Odbioru: 

1) miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez 

Zamawiającego; 

2) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o realizacji Zlecenia, a Zamawiający zobowiązuje 

się zweryfikować realizację Zlecenia w terminie do 2 Dni roboczych, licząc od daty 

przekazania przez Wykonawcę informacji o zakończeniu realizacji Zlecenia; 

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

zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zamawiającego uwzględnić żądane zmiany 

lub uwagi; 
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4) w celu dokonania odbioru Strony podpiszą Protokół Odbioru Zlecenia; 

5) jeżeli Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie nie dokona zmian bądź nie 

uwzględni wszystkich uwag lub naniesione uwagi nie będą zgodne z wytycznymi 

Zamawiającego, Zamawiający może skorzystać z jednego lub więcej uprawnień: 

a) odmówić dokonania odbioru, 

b) odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu przesłanki 

uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od Umowy i żądać kary umownej, o której 

mowa w  § 8 ust. 3 Umowy, 

c) żądać zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy w tym zakresie o 

co najmniej takich kwalifikacjach jakich wymagał Zamawiający. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający dokona odbioru w terminie do 2 Dni 

roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę uwzględnionych wszystkich zmian, 

uzupełnień lub innych uwag. 

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

i ust. 2 Umowy. Odbiór i zawiadomienia Stron dotyczące odbioru będą dokonywane w Dni 

robocze. 

 

§6. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy wynosi … 

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

1) całkowite wynagrodzenie za realizację Etapów I – III wynosi…..… zł brutto (słownie: … 

złotych), w tym VAT; 

2) maksymalne wynagrodzenie za realizację Etapu IV wynosi…..… zł brutto (słownie: … 

złotych), w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest 

płatne jednorazowo. 

3. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 jest 

płatne po zrealizowaniu Zlecenia, jako iloczyn faktycznie wykorzystanych roboczogodzin i 

wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę. Wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę wynosi … 

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

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca 

związane z realizacją Umowy.  

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

lub rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub 

rachunku do siedziby Zamawiającego, na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na 

fakturze lub rachunku. 

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

wnioskujący o rozliczenie finansowe lub Protokół Odbioru Zlecenia wnioskujący o rozliczenie 

finansowe.  
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7. W przypadku, gdy nie zostanie wyczerpana kwota maksymalnego wynagrodzenia określonego 

w ust. 1 pkt 2, a nastąpiło rozwiązanie Umowy, jej wygaśnięcie, odstąpienie od Umowy lub utrata 

mocy Umowy w inny sposób, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia pozostałej części 

tego wynagrodzenia. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 

przelewu do realizacji. 

9. Przedmiot Umowy finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w 

ramach Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 

cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo 

informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka 2007 – 2013 zwany dalej „Projektem P1”. 

 

§ 7. 

Autorskie prawa majątkowe 

 

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

z chwilą podpisania Protokołu Odbioru lub Protokołu Odbioru Zlecenia, autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu  Przedmiotu 

Umowy uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na 

polach eksploatacji określonych w art. 50 oraz - jeżeli powstaną programy komputerowe w 

dowolnej formie utrwalenia, kody źródłowe, skrypty, pliki konfiguracyjne, scenariusze testowe, 

dane testowe etc. - w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności:  

1) 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; 

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

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

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

komputerowym;  

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

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie z chwilą podpisania Protokołu 

Odbioru lub Protokołu Odbioru Zlecenia udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do 

wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich przez strony trzecie, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany 
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układu oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego tytułu 

dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Na okres pomiędzy wydaniem Zamawiającemu utworów, a przeniesieniem na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na 

korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 1.  

4. Wykonawca zezwala i upoważnia Zamawiającego i wszelkie inne podmioty upoważnione przez 

Zamawiającego, do dokonywania przeróbek, zmian i innych opracowań utworów oraz 

rozporządzania i korzystania z nich, wykorzystywania utworów we fragmentach i łączenia ich z 

innymi materiałami oraz decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. 

Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał nadzoru autorskiego przed 

rozpowszechnianiem utworów, także w postaci zmienionej lub we fragmentach, a także, że nie 

będzie korzystał z prawa do oznaczania utworu, w szczególności danymi twórców. Wykonawca 

oświadcza, że jest uprawniony do złożenia powyższego zobowiązania także na rzecz i w imieniu 

twórców utworów. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory oraz inne dobra niematerialne, które stworzy, 

wykorzysta lub będzie posługiwał się przy wykonywaniu Umowy nie naruszają praw osób trzecich 

ani przepisów prawa oraz jest uprawniony do ich stworzenia, wykorzystywania, dostarczenia lub 

posługiwania się w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy oraz, że Zamawiający będzie 

uprawniony do ich wykorzystania i posługiwania się nimi w zakresie wynikającym z Umowy i jej 

celu.  

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wszelkich innych niż wskazane powyżej 

dóbr niematerialnych, w szczególności baz danych, oznaczeń, w zakresie zarówno majątkowych, 

jak i osobistych praw do nich, jeżeli ma to zastosowanie, w celu i w zakresie niezbędnym dla 

realizacji Umowy oraz korzystania po zakończeniu Umowy z rezultatów jej realizacji. 

 

§ 8. 

Kary umowne 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów realizacji Przedmiotu 

Umowy określonych w § 4 ust. 2, 4 Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi 

w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy 

za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego 

w § 5 ust. 6 Umowy lub terminu realizacji zlecenia określonego w Zleceniu, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karami umownymi w wysokości 2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust.1 pkt 2 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości 15% 

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

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

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

Umowy przewyższa zastrzeżone kary umowne. 
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5. Kary umowne za zwłokę podlegają łączeniu. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

 

§ 9. 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy 

określonego w § 4 ust. 2 Umowy o okres powyżej 10 Dni roboczych Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej 

okoliczności. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia informacji o 

nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta 

odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy. 

Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonane prace, będzie protokół sporządzony i 

podpisany przez Strony Umowy. 

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 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. 

4. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji Etapu I Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części jeszcze przed upływem terminu do 

dostarczenia Przedmiotu Umowy. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z powyższego 

prawa w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy 

Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega któregokolwiek z 

terminów realizacji Przedmiotu Umowy lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego, lub narusza 

inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez 

Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia 

ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

6. Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

Współpraca i komunikacja przy realizacji Umowy 

 

1. Do współpracy przy wykonaniu Umowy ze strony Wykonawcy, w tym do podpisania Protokołów 

Odbioru i Protokołów Odbioru Zlecenia, upoważniony jest: … tel. …, e-mail: ….  

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

Protokołów Odbioru i Protokołów Odbioru Zlecenia, upoważniony jest: … tel. …, e-mail: ….  
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3. Korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie prowadzona w języku polskim 

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

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

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

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

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

się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony w postaci elektronicznej na adres email 

wskazany w ust. 3 pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za 

doręczone.  

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

 

 

§ 11. 

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, w innym celu niż w związku z realizacją Umowy 

i jedynie na jej podstawie. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie jest 

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. 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 

stosownego upoważnienia osobom realizującym Umowę po stronie Wykonawcy, w zależności od 

decyzji Zamawiającego. 

 
 

§ 11. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
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1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

…w wysokości … zł brutto (słownie: … złotych), tj.10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

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

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

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 

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

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

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

złożenia pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku 

bankowego na który należy dokonać zwrotu. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym potrącania kar umownych bez 

potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

 

§ 12. 

Postanowienia Końcowe 

 

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

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

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

prawo polskie.  

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

pisemnej zgody Zamawiającego.  

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

ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we 

wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub 

bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć 

do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, 

celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

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

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

Załączniki do Umowy 

1. Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2. Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

3. Załącznik Nr 3 - Wykaz wszystkich osób skierowanych do realizacji Umowy; 

4. Załącznik Nr 4 – Lista Podwykonawców; 

5. Załącznik Nr 5 – Wzór Zlecenia 
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6. Załącznik Nr 6 – Protokół Odbioru 

7. Załącznik Nr 7 – Protokół Odbioru Zlecenia. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA 

 

 

…………………………………………….   …………………………………… 

(data i podpis Zamawiającego)    (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3  

do Umowy nr CSIOZ/……./2015  

 
 

………………………………………… 

  

………………………………………… 

(dane Wykonawcy)  (miejscowość, data) 

 

 

 

 

WYKAZ WSZYSTKICH OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI UMOWY 

 

 

 

Lp. Rola Imię i Nazwisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

………………….. , dn.………………... ……….…………………………………………………. 

 pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania 
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Załącznik nr 4  

do Umowy nr CSIOZ/……./2015  

 
 

………………………………………… 

  

………………………………………… 

(dane Wykonawcy)  (miejscowość, data) 

 

 

 

 

LISTA PODWYKONAWCÓW 

 

 

 

Lp. 
Zakres usług zleconych 

Podwykonawcy 

Nazwa 

Podwykonawcy 

Siedziba 

Podwykonawcy 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 
………………….. , dn.………………... ……….…………………………………………………. 

 pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania 
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Załącznik nr 5  

do Umowy nr CSIOZ/……./2015 

 

Wykonawca: ………………..  

Zlecenie: …. 

 

1. Miejsce realizacji zlecenia: …………………. 

2. Termin zlecenia:………….. 

3. Zakres zlecenia 

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji 

1. [nazwa zadania] [rrrr-mm-dd] 

2. [nazwa zadania] [rrrr-mm-dd] 

3. [nazwa zadania] [rrrr-mm-dd] 

 

4. Opis i sposób realizacji zlecenia: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Wykaz osób zaangażowanych w realizację zlecenia wraz z pracochłonnością 

[Wykonawca wypełnia tabele osobami zaangażowanymi w realizację zlecenia wraz z rolą i 

pracochłonnością] 

Lp. Imię i nazwisko Rola 
Liczba 

roboczogodzin 

1. [imię i nazwisko] [rola] 
[liczba 

roboczogodzin] 

2. [imię i nazwisko] [rola] 
[liczba 

roboczogodzin 

 

6. Uzasadnienie pracochłonności 

[Wykonawca przedstawia uzasadnienie dla proponowanej pracochłonności] 

 

7. Zatwierdzenie: 

Zamawiający Wykonawca 

Imię i nazwisko:  Imię i nazwisko:  

Data: [rrrr-mm-dd] Data: [rrrr-mm-dd] 

Podpis 

 

 

 

Podpis 
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Załącznik nr 6 

do Umowy nr CSIOZ/……./2015  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

 

Sporządzony w dniu…………………….2015 r., w Warszawie pomiędzy:  

 

Przedstawicielem Zamawiającego:  

…………………………………………. 

a  

 

Przedstawicielem Wykonawcy:  

………………………………………….  

 

Zamawiający stwierdza, że przedmiot, o którym mowa w § … pkt … ust. … lit. …. Umowy 

nr CSIOZ/……/2015 z dnia ……….2015 r. został wykonany: 

 

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

 

Uwagi: wymienić* lub brak uwag*  

 

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

 

Wnioskuję/nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy.  

 

 

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

Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

 

……………………………..……… 

 

 

 

…………………………………….. 

(czytelny podpis Zamawiającego) (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 

 do Umowy nr CSIOZ/……/2015 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ZLECENIA  

 

W dniu ……………… w Warszawie Przedstawiciel Zamawiającego - Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ……………………………,  

przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy: ………………………….. 

dokonuje odbioru przedmiotu zlecenia  Nr ……. z dnia ……. 

 

Ustalenia: 

1. Wykonane usługi są kompletne / niekompletne*  

2. Wnioskuje / nie wnioskuje o rozliczenie finansowe usług.  

3. Ilość roboczogodzin wykorzystanych do realizacji zlecenia to ………. 

4. Przekazanie dokumentacji (jeżeli była wymagana) tak/nie* 

 

Uwagi (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia, opóźnień w realizacji 

Zleceń):…………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 
Data i podpis Przedstawiciela Zamawiającego Data i podpis Przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
 /niepotrzebne skreślić 


