
 

 

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 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

Marcina Kędzierskiego  -  Dyrektora  

a 

…………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

…………………………… 

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

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………….zawarta 

została umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot i termin realizacji Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. „Zakup oprogramowania do wykonywania kopii 

zapasowych wirtualnych maszyn” (zwanego dalej „Oprogramowaniem”) dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5a, 00-184 Warszawa. 

2. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do dostawy Oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych wirtualnych maszyn wraz z 

harmonogramem prac wdrożeniowych, instalacją, konfiguracją oraz wdrożeniem przedmiotu 

Umowy, 

2) do przeprowadzenia warsztatów z instalacji i konfiguracji wdrożonego Oprogramowania. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy został określony w Załączniku nr 1 do Umowy „Opis 

Przedmiotu Zamówienia”  (zwany dalej „OPZ”) i będzie realizowany na zasadach wskazanych 

w Umowie, w OPZ oraz w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy w terminie 30 dni roboczych od 

dnia zawarcia Umowy. 



 

 

5. Celem zawarcia niniejszej umowy jest posiadanie przez Zamawiającego Oprogramowania 

umożliwiającego wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych. 

§ 2. 

Zobowiązania Stron 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy dostęp do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, z zachowaniem procedur i regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i z Ofertą Wykonawcy. 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad 

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

praktyką i wiedzą zawodową. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i 

koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia 

wymaganej jakości i terminowości realizacji prac. 

4. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, udostępni dokumenty i informacje będące 

w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do realizacji Umowy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228) oraz ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jak 

również innych informacji prawnie chronionych. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, oraz posiada wiedzę 

i doświadczenie pozwalające na należyte wykonanie przedmiotu Umowy; 

2) przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do wykonywania 

przedmiotu Umowy; 

3) korzystanie przez niego oraz przez Zamawiającego z praw autorskich, licencji, praw własności 

przemysłowej, intelektualnej nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub 

praw majątkowych osób trzecich ani też 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; 

4) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich 



 

 

z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie z tytułów, o których mowa w 

pkt 2 i 3, a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji 

Umowy przez Wykonawcę lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. 

6. O ile w przepisach prawa nie wskazano inaczej, składanie jakichkolwiek oświadczeń woli związanych z 

wykonaniem Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wszelkie oświadczenia związane z wykonaniem Umowy uważa się za złożone z chwilą ich doręczenia 

pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną drugiej Stronie na adres: 

1) Zamawiający: …; 

2) Wykonawca:…. 

§ 3. 

Warunki wykonania Umowy 

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

podpisania Protokołu Odbioru po stronie Zamawiającego są: 

1)…. 

lub 

2)… 

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

podpisania Protokołu Odbioru po stronie Wykonawcy są: 

1) …. 

lub 

2) …. 

3. Strony ustalają, że: 

1) miejscem odbioru przedmiotu Umowy będzie siedziba Zamawiającego; 

2) przedmiot Umowy uznaje się za zrealizowany po spełnieniu przez Wykonawcę, w sposób zgodny z 

Umową, wszystkich świadczeń wchodzących w skład przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez 

Strony Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe; 

3) Zamawiający zobowiązuje się do weryfikacji przedmiotu Umowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od 

dnia następnego po dniu zakończenia realizacji czynności, o której mowa w ust. 9 pkt 3) niniejszego 

paragrafu; 

4) jeżeli Zamawiający uzależni odbiór przedmiotu Umowy od dokonania zmian, uzupełnień lub zgłosi 

inne uwagi, Wykonawca zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie dłuższym 

jednak niż 3 dni robocze, dokonać żądanych zmian lub uzupełnień i zgłosić przedmiot Umowy do 



 

 

ponownego odbioru. 

4. Strony za dni robocze uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego, w godz.: 9:00 – 16:00. 

5. Zamawiający dokona weryfikacji przedmiotu Umowy w sytuacji określonej w ust. 3 pkt 4) niniejszego 

paragrafu, w następnym dniu roboczym licząc od dnia, w którym Wykonawca uwzględnił wszystkie 

uwagi Zamawiającego. 

6. Wykonawca powiadomi w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną Zamawiającego o 

terminie (data i godzina) dostarczenia elementów wchodzących w skład przedmiotu Umowy na co 

najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy Oprogramowania.  

7. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do przyjęcia przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa 

w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca dostarczy elementy wchodzące w skład przedmiotu Umowy na swój koszt i ryzyko do 

wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego. 

9. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Strony przeprowadzą następującą procedurę 

przekazania/odbioru: 

1) Zamawiający zweryfikuje dostarczone Oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu Umowy 

sprawdzając czy ich ilość, asortyment oraz parametry zgodne są z wymaganiami określonymi w 

Umowie;  

2) Strony ustalają, że za datę przekazania Oprogramowania, o którym mowa w pkt. 1 uważa się datę 

podpisania przez obie Strony Protokołu Przekazania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 „Protokół 

Przekazania” do Umowy, jednakże nie późnej niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

Umowy. 

3) Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje przedmiot Umowy w środowisku Zamawiającego, przekaże 

dokumentację techniczną i powykonawczą oraz przeprowadzi warsztaty zgodnie z OPZ, przy czym 

czynności te muszą być dokonane w terminach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, z 

zastrzeżeniem terminów określonych w Harmonogramie w OPZ. 

10. Prace związane z konfiguracją infrastruktury realizowane będą w siedzibie Zamawiającego w dni 

robocze. 

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

pracowników lub osoby, którym powierzył wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

§4. 

Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy jest nowy, nieaktywowany i nie starszy niż 



 

 

6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy jest wysokiej jakości oraz spełnia wymogi 

bezkonfliktowej pracy w środowisku sieciowym i zapewnia bezpieczeństwo danych. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Umowy, udziela Zamawiającemu gwarancji 

na wdrożone Oprogramowanie na okres … miesięcy liczonych od dnia podpisaniu Protokołu odbioru 

wnioskującego o rozliczenie finansowe. Gwarancji udziela się na wypadek gdy Oprogramowanie nie 

działa poprawnie (wady fizyczne), pomimo jego prawidłowej instalacji.  

4. Za wady fizyczne Oprogramowania Strony przyjmują: 

1) nieistnienie w Oprogramowaniu wszystkich deklarowanych modułów; 

2) niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez Oprogramowanie wszystkich lub niektórych 

określonych w dokumentacji funkcji; 

3) brak zasadniczej bezbłędności wykonywania przez Oprogramowanie jego podstawowych funkcji; 

5. Zakres udzielonej gwarancji jakości obejmuje w szczególności: 

1) diagnozę uszkodzeń, 

2) naprawę występujących awarii oraz błędów w infrastrukturze systemowej; 

3) dostawę Oprogramowania wolnego od wad; 

4) instalację i konfigurację dostarczonego Oprogramowania wolnego od wad. 

6. W przypadku wad Oprogramowania objętych gwarancją, Wykonawca dostarczy nowe Oprogramowanie 

o parametrach co najmniej takich samych jak uszkodzone lub posiadające wady w terminie 

uzgodnionym przez Strony. 

7. W przypadku naprawy Oprogramowania, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio o okres 

wykonywania naprawy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń związanych z realizacją udzielonej gwarancji 

przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu ,telefonicznie pod numerem: ….w godzinach 8:00 -18:00, 

…w pozostałych godzinach; fax. …..; e-mailem na adres: …. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na przesłane zgłoszenie najpóźniej w następnym dniu roboczym 

i ustaleniu terminu usuwania wady. 

10. W przypadku, gdy zwłoka w usunięciu zgłoszonej wady z tytułu gwarancji Wykonawcy będzie trwała 

dłużej niż termin ustalony przez Strony, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy. 

11. Wszystkie koszty związane z realizacją świadczeń wynikających z gwarancji ponosi Wykonawca. 

12. Realizacja postanowień gwarancji odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, jeśli będzie to 

możliwe przy uwzględnieniu technicznych uwarunkowań określonej naprawy. Za pisemną zgodą 

Zamawiającego Strony mogą ustalić inne miejsce świadczenia serwisu. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu 



 

 

Umowy. 

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 

uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z 

dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 

Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na 

ich wykonanie. 

 

§5. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi …. zł 

brutto (słownie: …), w tym podatek VAT, w tym: 

1) z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2  pkt 1 wynosi …………….  zł 

(słownie: ……………………..) brutto, w tym podatek VAT; 

2) z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 wynosi …………….  zł 

(słownie: ……………………..) brutto, w tym podatek VAT; 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ostateczne, nie podlega waloryzacji 

i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym przeniesienie autorskich praw 

majątkowych, udzielenie licencji oraz gwarancji. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego, na 

numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze lub rachunku.  

4. Podstawę do wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru 

wnioskujący o rozliczenie finansowe pracy. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 4 do 

Umowy. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT lub rachunek nie później niż do dnia 16 listopada 

2015 roku. 

7. Przedmiot Umowy jest finansowany ze środków finansowych Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, ujętych w Planie Finansowym na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych w 2015 roku 

oraz ze środków finansowych ujętych w Planie Finansowym Wydatków Bieżących na rok 2015.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury lub rachunku,  z wyszczególnieniem 



 

 

poszczególnych pozycji wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2. 

§ 6. 

Prawa autorskie. Licencja 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 na Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

Oprogramowania Standardowego, przechodzą na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do 

utworów utrwalonych w jakiejkolwiek formie, powstałych w ramach realizacji Umowy, w 

szczególności dokumentacji powykonawczej, plików i skryptów konfiguracyjnych, do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych 

w art. 50  oraz w stosunku do utworów mających charakter programów komputerowych - 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) wytwarzanie i zwielokrotnianie trwałe lub czasowe w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii utworu 

dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, bądź analogową lub 

cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego; 

2) przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego na jego potrzeby, 

bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym co do czasu, miejsca i liczby instalacji), w szczególności: 

a) wprowadzanie do obrotu elektronicznego, 

b) wprowadzanie utworów do systemu informatycznego, pamięci komputerów, sieci 

komputerowych Zamawiającego, 

c) wykorzystywanie podczas pokazów publicznych, 

d) przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku, 

e) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na 

nośnikach magnetycznych, płytach CD-ROM, DVD wszelkiego rodzaju i formatu, na dyskach 

optycznych, magnetooptycznych, na płytach kompaktowych i wszelkich innych 

niewymienionych nośnikach, jakie mogą powstać w przyszłości, 

f) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 

g) rozpowszechnianie, w tym kopii; 

3) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera przez 

Zamawiającego; 

4) wprowadzanie do obrotu, w tym poprzez sieć Internet; 

5) wielokrotne udostępnianie i przekazywanie osobom trzecim, użyczanie, najem, dzierżawa; 

6) trwałe lub czasowe zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie; 



 

 

7) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, 

z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, z chwilą podpisania Protokołu 

Odbioru przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do opracowania (w szczególności tłumaczenie, 

przeróbka, adaptacja) dostarczonych w ramach realizacji Umowy utworów, wykonywania zależnych 

praw autorskich (rozporządzanie i korzystanie z opracowania) oraz prawo do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany 

układu oraz wprowadzania jakichkolwiek innych zmian/ modyfikacji. 

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

wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru na 

Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których utwory powstały, a w ramach realizacji 

Umowy dostarczono Zamawiającemu. 

5. W stosunku do Oprogramowania Standardowego lub jego elementów, które Wykonawca dostarcza 

Zamawiającemu w celu realizacji Umowy i zgodnie z jej postanowieniami, a które nie zostało 

wytworzone w ramach Umowy i do którego nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe, Wykonawca 

oświadcza, że może nimi dysponować zgodnie z prawem, w szczególności jako przedstawiciel, 

dystrybutor lub licencjobiorca.  

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

uzyskanie przez Zamawiającego uprawnień do takiego Oprogramowania Standardowego, w 

szczególności poprzez udzielenie bądź zapewnienie udzielenia licencji lub sublicencji nieograniczonej 

terminowo na użytkowanie zamawianego Oprogramowania dla produktów, w przypadku których 

powstanie wymóg dostawy licencji na następujących polach eksploatacji: 

1) swobodne przenoszenie pomiędzy urządzeniami (np. w przypadku wymiany sprzętu) o ile 

rozwiązanie na to pozwala, a w przeciwnym wypadku Wykonawca w okresie trwania gwarancji 

zapewni wymianę licencji;  

2) bezterminowa licencja na użytkowanie zamawianego Oprogramowania dla produktów, w 

przypadku których powstanie wymóg dostawy licencji;  

3) prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta Oprogramowania uaktualnień, 

poprawek krytycznych i opcjonalnych min. przez okres trwania gwarancji; 

4) korzystania z Oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności; 

5) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów; 

6) odtwarzanie; 

7) utrwalanie; 



 

 

8) przechowywanie; 

9) wyświetlanie; 

10) instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby udzielonych 

licencji, 

11) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z 

zainstalowanym Oprogramowaniem; 

12) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania przez 

Zamawiającego, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów 

kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich 

korzystania; 

13) zgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta (uprawnionego) do takiego 

Oprogramowania Standardowego, pod warunkiem, że postanowienia te nie będą mniej korzystne 

dla Zamawiającego niż te które są w Umowie. 

7. Dostawa licencji odbędzie się poprzez: 

1) dostarczenie kompletu kluczy aktywacyjnych dla Oprogramowania, w przypadku którego 

powstanie wymóg dostawy kluczy aktywacyjnych;  

2) dostarczenie dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności dostarczonego 

Oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych;  

3) dostarczenie kompletu nośników lub zapewnienie dostępu do strony www zawierającej obrazy 

nośników umożliwiających zainstalowanie Oprogramowania lub wersje instalacyjne 

Oprogramowania. 

8. Przez Oprogramowanie Standardowe należy rozumieć oprogramowanie składające się na kompleksowe 

rozwiązanie informatyczne, w szczególności systemowe, narzędziowe, serwerowe, bazodanowe, 

dostarczane w ramach i zgodnie z Umową. 

§ 7. 

Ochrona informacji 

1. Wszelkie informacje i materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz w związku z 

wykonaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania - pisemne, graficzne, utrwalone w 

postaci papierowej lub elektronicznej - są poufne (przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu) 

i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie 

trzeciej ani ujawnione w inny sposób. 

2. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, 

którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy. 



 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od 

Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie 

po otrzymaniu takiego żądania. 

4. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, jeżeli informacje, co do których taki 

obowiązek istniał: 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane; 

2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub upoważnionych 

organów państwowych; 

3) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał uprzednio zgodę 

Zamawiającego na ich ujawnienie. 

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. 

6. 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. 

7. W wypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy informacji o klauzuli niejawnej 

Wykonawca zapewni osoby do realizacji przedmiotu Umowy, posiadające stosowne poświadczenie 

bezpieczeństwa osobowego o danej klauzuli. 

§ 8. 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz  § 3 ust. 9 pkt 2) 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku niedotrzymania terminów dotyczących czasu reakcji określonych w § 4 ust. 9 

dotyczących gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1. 

4. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 7. Wykonawca zapłaci 

na rzecz Zamawiającego karę umowną 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 

stwierdzone naruszenie. 



 

 

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

z wyłączeniem kar za odstąpienie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego ustalone kary umowne. 

§ 9. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadkach wskazanych w Umowie lub 

określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadkach naruszenia postanowień Umowy 

przez Wykonawcę, oraz gdy: 

1) dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie 

Umowy lub w umówionym terminie; 

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 środków Zamawiającego, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 oraz 5 niniejszego paragrafu nastąpi 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach. 

5. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy 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. 

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

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ze względu na uwarunkowania budżetowe Zamawiającego w 

przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy faktury lub rachunku do dnia określonego w § 5 ust. 6, a 

Zamawiający nie będzie dysponował środkami budżetowymi koniecznymi do realizacji Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia powyższych informacji. 



 

 

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

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

wysokości … zł (słownie: ….), tj. 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w § 5 ust. 1. 

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 następujących terminach: 

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - w terminie 30 dni od dnia podpisania 

przez Strony Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe pracy; 

2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - w terminie 15 dni od upływu okresu 

rękojmi za wady. 

5. Wykonawca może w trakcie obowiązywania Umowy zamienić formę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w zakresie określonym w art. 148 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Za zgodą Zamawiającego Wykonawca 

może zmienić formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania bądź 

nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych. 

§ 11. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w przypadkach, gdy: 

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

realizację przedmiotu Umowy; 

2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna i korzystniejsza 

w celu prawidłowego wykonania Umowy; 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy lub harmonogramu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które 



 

 

uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w sytuacji, gdy dotyczy ona 

zmiany producenta, wersji Oprogramowania, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji 

lub wycofania go z produkcji lub braku jego dostępności na rynku europejskim, z zastrzeżeniem, że 

cena wskazana w ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne i funkcjonalne nie mogą 

być gorsze niż wskazane w ofercie. 

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych, numerów 

rachunków bankowych, osób upoważnionych do kontaktu, zawiadamiając niezwłocznie o tym na 

piśmie drugą Stronę. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

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

polskie. 

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

siedziby Zamawiającego. 

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 dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

5. Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami w celu realizacji przedmiotu Umowy. 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 majątkowych praw autorskich. Za działania lub zaniechania jakichkolwiek 

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

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Umowa obowiązuje do zakończenia okresu gwarancji. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 



 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy Wykonawcy, 

Załącznik nr 3 - Protokół przekazania, 

Załącznik nr 4 – Protokół odbioru. 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 do Umowy nr CSIOZ/……/2015 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

 

 

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

Ochrony Zdrowia, ……………………………,  

dokonuje odbioru od Przedstawiciela Wykonawcy: ………………………….. 

Przedmiotem przekazania jest/są: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ustalenia: 

1. Przedmiot przekazania jest/są* kompletne/niekompletne* . 

2. Przedmiot przekazania dostarczony jest terminowo/nieterminowo*. 

 

 

Uwagi/Załączniki*.....…………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

Data i podpis Przedstawiciela Zamawiającego Data i podpis Przedstawiciela Wykonawcy 
 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Umowy 

Nr CSIOZ/…/2015 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Na podstawie Umowy nr CSIOZ/…/2015 z dnia………………. r., odbył się odbiór przedmiotu Umowy 

zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Lp. Nazwa Przedmiotu 

Umowy 

Cena 

jednostkowa 

brutto w PLN 

Ilość 

(szt.) 

Wartość brutto 

w PLN 

1. Oprogramowanie do 

wykonywania kopii 

zapasowych 

wirtualnych maszyn 

 1  

2. Warsztaty     

Razem 
 

 

 

 

 

Przedstawiciele stron złożonymi podpisami pod niniejszym protokołem oświadczają, że: 

1. Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie nr CSIOZ/…/2015 z 

dnia………………… 2015 r., pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 

Warszawie a ……………………………………….  

 

2. Ewentualne uwagi: 

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

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

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

 

Dostawa została wykonana należycie/nienależycie* i terminowo/nieterminowo*. 

Wnioskuję/Nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy. 

Przedstawiciel Zamawiającego:                                        Przedstawiciel Wykonawcy: 

                  

                     czytelny podpis                                                              czytelny podpis 

Warszawa, dnia………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 


