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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Aktualny 

 

UMOWA  

NR CSIOZ/…./2017 

 

zawarta w dniu ...............................2017 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą  

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

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

Marcina Węgrzyniaka – Dyrektora 

 

a  

…………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowaną przez: 

………………………………… 

 

dalej łącznie zwani „Stronami”. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.92.2017 została 

zawarta umowa zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wsparcie Zamawiającego w realizacji prac związanych z implementacją 

Profili integracyjnych IHE. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy jest określony w Załączniku nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu 

Zamówienia”.  

3. Przedmiot Umowy jest związany z pracami dotyczącymi zapewnienia trwałości projektu Elektroniczna 

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

§ 2. 

Termin wykonania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania przez Strony maksymalnie do dnia 

1 grudnia 2017 r., w tym dla poszczególnych etapów: 

 

1) Etap I – w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 

2) Etap II – w terminie maksymalnie do 25 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 

3) Etap III – w terminie maksymalnie do 70 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 

 

§ 3. 

Zobowiązania i oświadczenia Stron  

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały, dane i dokumentację niezbędne do realizacji przedmiotu 

Umowy. 
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2. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy niezbędnych do realizacji Umowy wyjaśnień oraz przekazywał 

niezbędne informacje. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w sposób kompletny i wyczerpujący z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim oraz posiada 

wiedzę i doświadczenie pozwalające należycie wykonać Umowę; 

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

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

chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw 

pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, prawnie chronionych tajemnic oraz praw 

ochronnych na znaki towarowe oraz nie narusza przepisów prawa; 

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

osób trzecich, związanych z Umową, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność z tytułu tych 

roszczeń, w szczególności 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 lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub 

faktycznej. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności z tego tytułu 

i zwrócić Zamawiającemu koszty poniesione z tego tytułu w tym koszty sądowe wraz z kosztami pomocy 

prawnej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy: 

1) z najwyższą starannością profesjonalisty, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką 

i wiedzą zawodową; 

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

6. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w celu realizacji Umowy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia każdorazowo pełnej 

informacji na temat stanu realizacji Umowy. 

7. Z udziału w wykonaniu przedmiotu Umowy wyłączone są osoby i podmioty, w stosunku do których 

występuje konflikt 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. 

8. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

pisemnie Zamawiającego o tym fakcie. 

9. W przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu konfliktu interesów Zamawiający występuje 

niezwłocznie do Wykonawcy o przedstawienie stosownych wyjaśnień. W przypadku stwierdzenia 

konfliktu interesów Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do niezwłocznego wyłączenia się 

z realizacji Umowy osób lub podmiotów, w stosunku do których występuje konflikt interesów. 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie brutto 

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

2. Wynagrodzenie całkowite wskazane w ust.1 będzie płatne w 3 częściach: 
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a) Etap I ……….zł brutto w tym Vat  

b) Etap II ……….zł brutto w tym Vat  

c) Etap III ……….zł brutto w tym Vat  

3. Wynagrodzenia określone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są ostateczne i obejmują 

wszystkie świadczenia i koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy. 

W szczególności wynagrodzenie to obejmuje, dokonywanie poprawek, zmian i uzupełnień, ze 

szczególnym uwzględnieniem przeniesienia własności wszystkich autorskich praw majątkowych, 

o których mowa w § 6 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach na podstawie prawidłowo wystawionych faktur/rachunków 

za realizację poszczególnych Etapów w zakresie objętym Umową.  

5. Potwierdzeniem wykonania Umowy będą Protokoły Odbioru Etapu zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

6. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru Etapu 

wnioskujący o finansowe rozliczenie pracy.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na numer rachunku bankowego 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze lub w oświadczeniu dołączanym do wystawionego rachunku, 

w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

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

realizacji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia prawidłowo wystawionych faktur/rachunków w postaci 

elektronicznej lub papierowej niezwłocznie, do których dołączy kopię podpisanych Protokołów Odbioru 

Etapu wnioskujących o finansowe rozliczenie pracy na adres wskazany w § 7 ust.8 Umowy. 

10. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy nie zostanie wyczerpana maksymalna kwota 

wynagrodzenia określonego w ust. 1, 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. 

11. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań 

związanych z Zapewnieniem trwałości projektów Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) oraz Platforma udostępniania on-

line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2), Dziedzinowe systemy 

teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4) na lata 2016-2017 w ramach zadania 

„Utrzymanie P1, P2 i P4 w warstwie aplikacji”.  

12. Zmiana źródła finansowania nie stanowi zmiany Umowy wymagającej zawarcia pisemnego aneksu i jest 

dokonywana poprzez pisemne powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Poufność 

1. Wszelkie informacje i materiały, oznaczone jako „Poufne”, przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, a także powstałe w wyniku wykonania jej przedmiotu, 

pisemne, graficzne, zapisane w postaci elektronicznej lub w inny sposób, są poufne i nie mogą być bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w 

inny sposób. 
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2. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności poprzez zastosowanie środków ochrony (fizycznej, 

technicznej lub innej) uniemożliwiających nieupoważniony dostęp do wszelkich informacji o których 

mowa w ust. 1, oraz informacji opracowanych przez Wykonawcę przez wszystkie osoby, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu Umowy. 

3. 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 powszechnymi 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. 

4. Zobowiązanie Wykonawcy do poufności obowiązywać będzie przez okres 10 lat od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy. 

§ 6. 

Prawa autorskie 

1. Jeżeli w wyniku realizacji przedmiotu Umowy powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.), 

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do ww. utworów, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, 

w szczególności w zakresie pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskimi i prawach 

pokrewnych. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji, 

w szczególności: 

1) w zakresie obejmującym utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym wytwarzanie egzemplarzy 

utworu, dowolną techniką; 

2) w zakresie obejmującym obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie obejmującym rozpowszechnianie utworu w inny sposób, w tym publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje każdorazowo z chwilą przekazania przedmiotu 

Umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy. 

4. Wykonawca zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego zależnych praw autorskich do utworów, 

o których mowa w ust. 1, oraz przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 

Umowy prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tych utworów na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, w szczególności na dokonywanie opracowań, 

przeróbek lub adaptacji utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także zezwala na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań. 

5. Wykonawca zezwala także na pierwszą publikację utworów oraz na wykonywanie przez Zamawiającego 

nadzoru nad sposobem korzystania z utworów lub ich opracowań. 

6. Wykonawca, z chwilą przekazania przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego własność nośników, 

na których utwory, o których mowa w ust. 1, zostały przekazane Zamawiającemu. 
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§ 7. 

Wykonanie Umowy oraz współpraca Wykonawcy z Zamawiającym 

1. Wykonanie Umowy odbywać się będzie zgodnie z informacjami i wytycznymi przekazywanymi 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2. Informacje i wytyczne, o których mowa w ust. 1 służą doprecyzowaniu przedmiotu Umowy.  

3. Zrealizowanie Etapu, potwierdzane będzie przez Zamawiającego w Protokole Odbioru Etapu, 

stanowiącym Załącznik nr 3 „Protokół Odbioru Etapu” do Umowy, po przeprowadzeniu Procedury 

Odbioru, o której mowa w § 8 Umowy. 

4. Osobami uprawnionymi i upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją 

Umowy, w szczególności dotyczących realizacji poszczególnych Etapów oraz czynności odbiorczych 

przedmiotu Umowy, po stronie Zamawiającego są: 

1) ………, nr tel.:…, e-mail: ………lub 

2) …….., nr tel.:...., e-mail:………… . 

5. Osobą upoważnioną do realizacji Umowy, w tym uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją 

Umowy, w szczególności dotyczących realizacji poszczególnych Etapów oraz czynności odbiorczych 

przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy są: 

1) ……………………. 

lub 

2) ……………………. 

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 4 lub 5 lub ich danych kontaktowych nie powoduje konieczności 

zmiany Umowy. W takim przypadku każda ze Stron poinformuje pisemnie drugą stronę o dokonanej 

zmianie. 

7. Wszelka dokumentacja niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy przekazywana 

będzie przez Strony w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną. 

8. W przypadku korespondencji Stron na piśmie lub w postaci 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: ……………………. 

  

§ 8. 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Strony ustalają, iż odbiory prac objętych przedmiotem Umowy będą potwierdzane Protokołem Odbioru 

Etapu podpisanym przez obie Strony, po przeprowadzeniu Procedury Odbioru. Wzór Protokołu Odbioru 

Etapu stanowi Załącznik nr 3 „Protokół Odbioru Etapu” do Umowy. 

2. Strony ustalają następującą procedurę odbioru: 

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

2) w ciągu 3 Dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru Etapu Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający dokona weryfikacji należytej realizacji 

Etapu, w terminie 3 Dni roboczych od dnia przekazania informacji wskazanych w zdaniu 

poprzedzającym przez Wykonawcę; 

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

zobowiązany jest w terminie 2 Dni roboczych uwzględnić żądane zmiany lub uwagi; 
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3. Przez Dzień roboczy należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Zamawiającego, na dzień zawarcia Umowy godz. 8.00 – 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 

… w wysokości … zł (słownie złotych: …), tj. … % wartości wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa 

w §4 ust. 1. 

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

o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie 

powoduje konieczności zmiany treści Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w wysokości 100 % kwoty 

zabezpieczenia - w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru ostatniego 

z Etapów wnioskującego o rozliczenie finansowe pracy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym potrąceń kar umownych bez potrzeby 

uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

 

§ 10. 

Odstąpienie od Umowy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ustalonych na jej podstawie terminów lub narusza inne postanowienia Umowy, w tym nie zrealizował lub 

nienależycie zrealizował Etap, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub jej 

części w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. 

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

w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. 

3. W przypadku nieotrzymania środków finansowych na realizację Umowy, Zamawiający może od Umowy 

odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 

 

§ 11. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 

20% wartości brutto Umowy, określonej w §4 ust. 1; 

2) w związku z odstąpieniem od Umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości brutto Umowy, określonej w § 4 ust.1; 

3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wskazanych w § 5 Umowy – w wysokości 

50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. 

2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
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zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego, bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

3. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie podlegają stosownemu łączeniu, z wyłączeniem kary 

z tytułu odstąpienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego ustalone kary umowne. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

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

polskiego. 

2. Spory wynikłe w toku realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru Etapu. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

………………………………………. ………………………………………. 

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

 

 

 


