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Istotne dla Stron postanowienia,  

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

UMOWA nr ............. 

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

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres:  

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, w 

imieniu którego działa, należycie umocowany: 

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

a 

..................................................................................................................................................................,   

wpisaną/wpisanym do: 

- Rejestru ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., ……… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP …...., Regon ……… wysokość 

kapitału zakładowego …………………… PLN 

…………., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:……………….., adres prowadzenia 

działalności ………., wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, NIP …................, Regon .............,  

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa należycie umocowany: 

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

 

Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną” 

 

Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego  na: 

Opracowania projektu aplikacji mobilnej oraz wdrożenia aplikacji dedykowanej osobom rzucającym palenie 

oraz jej obsługi i realizacji niezbędnych modernizacji, w ramach projektu pn.: „Prowadzenie Telefonicznej 

Poradni Pomocy Palącym” w ramach Umowy z Ministrem Zdrowia nr 6/2/1/NPZ/FRPH/2018/97/92 z dn. 

29.05.2018 r. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu oraz wdrożenie aplikacji mobilnej dedykowanej osobom 

rzucającym palenie oraz obsługa aplikacji, dokonywanie jej rozbudowy i niezbędnych modernizacji, w 

ramach projektu pn.: „Prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym” w ramach Umowy z Ministrem 
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Zdrowia nr 6/2/1/NPZ/FRPH/2018/97/92 z dn. 29.05.2018.  

 

2. Przedmiot Umowy obejmuje następujące zakresy: 

a. 1 etap: przygotowanie systemu aplikacji, zwanej także produktem, wraz z systemem do jej obsługi 

oraz uruchomienie aplikacji na serwerze zapewnionym przez Wykonawcę – do 45 dni od dnia 

podpisania umowy. 

b. 2 etap: administrowanie i obsługa techniczna oraz modernizacja do 31.12.2019 r. 

c. 3 etap: administrowanie i obsługa techniczna oraz modernizacja od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego zakresu zadań w ramach Etapu I: 

1)   Opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej: 

a) Opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej zgodnie z wymogami Zamawiającego opisanymi w OPZ, 

stanowiącym zał.1 do SIWZ. 

b) Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały i treści merytoryczne poszczególnych 

funkcjonalności opisanych w OPZ, stanowiącym zał.1 do SIWZ. W terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

c) Wykonawca przygotuje koncepcję/projekt aplikacji wraz z wszelkimi funkcjonalnościami tej 

aplikacji. Koncepcja powinna uwzględniać funkcjonalności aktywizujące i podtrzymujące 

zaangażowanie osoby korzystającej z aplikacji w proces rzucania palenia.  

d) Wykonawca opracuje oprogramowanie aplikacji, które będzie przystosowane do obsługi przez 

urządzenia przenośne jak telefony komórkowe typu smartfon, tablety. Aplikacja mobilna powinna 

działać na wszystkich urządzeniach mobilnych wykorzystujących system Android, Apple iOS  i 

Windows. 

e) Zastosowane w aplikacji mobilnej rozwiązania powinny umożliwiać jej modernizację i dalszą 

rozbudowę o nowe funkcjonalności.  

f) Aplikacja mobilna musi prawidłowo funkcjonować bez dostępu do sieci Internet.  

g) Aplikacja mobilna musi być zaprojektowana zgodnie z aktualnymi standardami.  

h) Aplikacja mobilna musi być zoptymalizowana pod kątem wydajności i szybkości działania. 

i) Nawigacja musi być intuicyjna dla użytkownika, zapewniać łatwy dostęp do poszukiwanej treści, 

stanowić przejrzysty i zrozumiały system komunikacji.  

2)    Opracowanie projektu graficznego:  aplikacji mobilnej 

a) Wykonawca przygotuje projekt szaty graficznej aplikacji, który będzie harmonizował z grafiką 

strony internetowej projektu i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 

b) Projekt szaty graficznej będzie dostosowany do wymagań osób słabowidzących, m.in. 

wystarczający kontrast między tłem, a tekstem, właściwe wyróżnienia treści. 

c) Szata graficzna będzie uwzględniała zamieszczenie logotypów dostarczonych przez 

Zamawiającego;  

d) Szata graficzna aplikacji mobilnej powinna być utrzymana w kolorystyce spójnej z kolorystyką 

strony www.jakrzucicpalenie.pl 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej akceptacji przedstawionego projektu graficznego. 

W przypadku zastrzeżeń zamawiający wezwie wykonawcę do powtórnego przygotowania 

projektu graficznego uwzględniającego przedstawione zastrzeżenia.    

3)    Wdrożenie projektu aplikacji mobilnej. 
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a) Wykonawca uruchomi oprogramowanie aplikacji w sklepach typu AppStore, Google Play, 

Microsoft Store etc.   

4.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących zadań w ramach Etapów II i III: 

a) Wykonawca będzie prowadził pełną obsługę techniczną i informatyczną aplikacji od dnia 

uruchomienia do 31.12.2020r. 

b) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

 usuwania wad działania wymaganych funkcjonalności, 

 dostępności telefonicznej i udzielania w godzinach pracy Zamawiającego informacji na 

temat użytkowania aplikacji w każdy dzień roboczy od godz. 8.00 do 16.00,  

 pomocy w analizie kodu źródłowego oraz dokumentacji systemu,  

 udzielania wyjaśnień dotyczących użytkowania i eksploatacji wykonanego systemu,  

 dokonywania zmian w aplikacji, w szczególności jej modernizacji, modyfikacji i rozbudowy,  

 optymalizacji pracy aplikacji lub dostosowanie jej kompatybilności w zakresie 

funkcjonalności z nowymi wydaniami systemów Android, Apple iOS  i Windows, 

 diagnostyki awarii.  

c) Wykonawca zapewni serwer do zbierania anonimowych statystyk z aplikacji oraz udostępni 

Zamawiającemu moduł do ich przeglądania. Wykonawca w ostatnim miesiącu obowiązywania 

umowy przeniesie w/w serwer na zasoby COI wskazane przez zamawiającego. 

d) Wykonawca w kolejnym roku funkcjonowania systemu (tj.2020 r) dokona niezbędnych 

modernizacji   aplikacji mobilnej dedykowanej osobom rzucającym palenie  

e) Wykonawca wykona modernizacje sytemu, które wynikać będą z: rozwoju technologicznego, 

zdiagnozowanych w poprzednim okresie użytkowania potrzeb w ramach obowiązków 

Wykonawcy opisanych w pkt. b).  

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej akceptacji przedstawionego projektu aplikacji. W 

przypadku zastrzeżeń, Zamawiający zgłosi uwagi do projektu w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu 

aplikacji. Wykonawca dokona zmian w przedstawionym projekcie aplikacji uwzględniając uwagi  

Zamawiającego i powtórnie przedstawi do akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

zastrzeżeń Zamawiającego.   

 

6. Wykonawca określi politykę bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania. Dokument zawierający opis 

polityki bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania  Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego.  

 

7. Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić obowiązek informacyjny w imieniu Zamawiającego względem 

użytkowników aplikacji, oraz dokonać wszelkich innych czynności wynikających z przepisów o ochronie 

danych osobowych których konieczność spełnienia może pojawić się podczas wykonywania umowy. 

 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację użytkownika, która będzie zawierała:  

a) Sposób obsługi aplikacji;  

b) Opis wszystkich funkcjonalności aplikacji;  

c) Wymagania techniczne aplikacji; 
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d) Kody źródłowe aplikacji po odbiorze Etapu I jak również kody do każdej zmodyfikowanej lub 

rozbudowanej wersji aplikacji. Strony ustalają, że w czasie obowiązywania umowy 

Zamawiający nie będzie samodzielnie korzystał z tych kodów. Samodzielne korzystanie  

z kodów źródłowych przez Zamawiającego możliwe jest wyłącznie w przypadku wystąpienia 

zdarzeń nagłych lub w wyższej konieczności.   

 

9. Odbiór każdego etapu  wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem 

odbioru . Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.  

 

10. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia wynikającego  

z umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów stworzonych  

w ramach jej wykonana oraz udziela zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. Prawa te Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego w stanie wolnym od obciążeń osób trzecich.  Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw majątkowych.  

 

§ 2 Termin realizacji umowy 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2020 roku.   

 

2. Zamawiający wymaga, by etapy/zadania, określone w §1  zostały zrealizowane w następujących    

terminach:  

a) 1 etap: przygotowanie i uruchomienie systemu aplikacji, od podpisania umowy do 45 dni od 

dnia podpisania umowy. 

b) 2 etap: administrowanie i obsługa techniczna oraz modernizacja i rozbudowa aplikacji  -  do 

dnia 31.12.2019 r. 

c) 3 etap: administrowanie i obsługa techniczna oraz modernizacja i rozbudowa aplikacji - od dnia 

01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

 

3. Zamawiający na pisemną prośbę Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany terminu etapu 1. Zmiana ta 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony uzgadniają łączną wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 

brutto w wysokości ……………………. ( słownie: …….. złotych), w tym:  kwota netto ……………………....zł., podatek 

od towarów i usług VAT......... zł.   

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w następujący sposób:  

a) po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a, zostanie wypłacone wynagrodzenie  

w wysokości………..…… brutto/netto 
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b) po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zadań objętych 

zakresem, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b, zostanie wypłacone wynagrodzenie  

w wysokości………… brutto/netto 

c) po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zadań objętych 

zakresem, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c, zostanie wypłacone wynagrodzenie  

w wysokości……….…… brutto/netto  

 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2a, Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie 

prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę faktur VAT. Warunkiem zapłaty jest dołączenie 

do faktur Protokołów odbioru podpisanych bez zastrzeżeń. 

4. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2b oraz 2c może być wypłacane w częściach, kwartalnie, 

na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych przez Wykonawcę faktur VAT. Warunkiem zapłaty 

jest dołączenie do faktur Protokołów odbioru potwierdzającego wykonanie zadań  w ramach etapu, 

podpisanych bez zastrzeżeń (protokół wzór zał. Nr 3).  

 

5. Termin płatności strony ustalają na 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury. 

Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ulicy W.K. Roentgena 5 

lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B lub Wykonawca może 

przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: www.efaktura.gov.pl) na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W takim przypadku Wykonawca 

przesyła fakturę za pośrednictwem skrzynki o następujących danych identyfikujących Zamawiającego: NIP: 

5250008057, nazwa: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie. Informację o fakcie 

złożenia faktury za pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na 

adres: efaktury@coi.pl. Na fakturze należy podać numer niniejszej umowy. 

 

§ 4 Warunki płatności 

1. Płatność zostanie dokonana po podpisaniu Protokołu odbioru danego etapu przedmiotu umowy bez uwag, 

o którym mowa w § 1 ust. 8 oraz § 3 ust. 4, w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

 

2. Za datę  zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Zamawiający może zgłaszać uwagi do realizacji przedmiotu umowy na każdym z etapów jej realizacji. 

Wykonawca jest  zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego.   

 

2. Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym wykonywane produkty i usługi na każdym  

z etapów ich     realizacji, w trybie konsultacji roboczych, według następującej procedury:  

http://www.efaktura.gov.pl/
mailto:efaktury@coi.pl
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a) Materiały do konsultacji roboczych mogą być przekazywane Zamawiającemu w formie 

elektronicznej lub w trakcie spotkań roboczych, organizowanych w siedzibie Zamawiającego, w 

miarę potrzeb zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego;  

b) Zamawiający, w terminie do 3 dni roboczych przekaże swoją opinię i uwagi do materiału 

przedstawionego   przez Wykonawcę w trybie konsultacji roboczych;  

c) Prowadzenie konsultacji roboczych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania akceptacji 

Zamawiającego do produktów i usług wykonanych w ramach etapu.  

 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego dla dostarczonych mu 

produktów i usług na każdym z etapów wykonywania umowy z uwzględnieniem, iż:  

a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiał do akceptacji w formie elektronicznej, na 

zewnętrznych   nośnikach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie edytowalnej, 

możliwej do odtworzenia dla  Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego (osobę 

wskazaną w § 8), że przekazuje materiał do akceptacji;  

b) Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od przekazania materiałów (produktów) dokona 

akceptacji  lub zgłosi swoje  uwagi. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać uwagi 

Zamawiającego;  

c) Wykonawca, po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu   poprawiony materiał do akceptacji w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag. 

Na etapie wprowadzania poprawek do materiału Wykonawca może prowadzić konsultacje 

robocze z Zamawiającym;   

 

6. Zamawiający może zgłaszać uwagi do całego przekazanego materiału, również do materiału, który był 

konsultowany roboczo.   

 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadania:  

a) w zakresie zgodnym z Załącznikiem Nr 1 do Umowy tj. opisem przedmiotu zamówienia,  

b) z zachowaniem należytej staranności i profesjonalizmem, wynikającymi z zawodowego 

charakteru  prowadzonej przez Wykonawcę działalności;  

c) przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.  

 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia informatyczne 

niezbędne  do należytego wykonania Umowy, a także, iż osoby uczestniczące w realizacji Umowy posiadają   

doświadczenie i kwalifikacje do jej wykonania.   

 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób, w szczególności poprzez postanowienia  

     umów zawieranych  z podmiotami trzecimi, ograniczał Zamawiającemu możliwości rozwoju, utrzymania 

oraz dostępu do  systemu aplikacji.   

 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane przez niego w ramach Umowy produkty, dostarczone  materiały, 

informacje oraz oprogramowanie potrzebne do wykonania Umowy, w szczególności te produkty,  

materiały, informacje i oprogramowanie,  które  będą miały charakter utworu/dzieła w rozumieniu 

przepisów prawa,  nie będą naruszać praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie wynalazczości, znaków 
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towarowych, praw autorskich oraz uczciwej konkurencji.   

 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego materiałów  

i dokumentacji wyłącznie na potrzeby należytego wykonania Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego Umową przekazywać Zamawiającemu  

bez zbędnej zwłoki, w formie elektronicznej, kopie aktualnych kodów źródłowych, binarnych i wszystkich 

komponentów niezbędnych do właściwego funkcjonowania aplikacji oraz wszelkiej dokumentacji 

dotyczącej kompilacji, rozbudowy, uruchomienia i utrzymania aplikacji oraz kopie bazy danych  

przetwarzanych w ramach aplikacji.   

 

13. Wykonawca wykonując umowę zobowiązuje się do przestrzegania praw  własności intelektualnej, w 

szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ponosi 

pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw autorskich i majątkowych.  

 

14.  Wykonawca po wykonaniu umowy zwróci Zamawiającemu wszelkie materiały i dokumentację a materiały 

i dokumentację przekazaną  w formie elektronicznej , usunie w sposób trwały z wszelkich nośników. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) przez cały okres trwania 

umowy, co najmniej jednej osoby (sprawującej obowiązki związane z koordynacją prac 

wdrożeniowych lub bezpośredni wykonującej prace będące związane z realizacją przedmiotu 

umowy), która będzie wykonywać czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy. Najpóźniej w 

dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu ww. 

obowiązku. Zamawiający uprawniony jest do kontroli stanu zatrudnienia w/w osoby przez 

Wykonawcę oraz do żądania oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie 

powyższego obowiązku. 

16. W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji umowy, co do stanu zatrudnienia przy realizacji umowy, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego ze zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

17.  W przypadku nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 15  w szczególności w 

przypadku trzykrotnego stwierdzenia naruszenia zobowiązania o zatrudnieniu, Zamawiający 

uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o 

nienależytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 6 Gwarancja i reklamacje 

1. Wykonawca zapewni prawidłowe działanie aplikacji od dnia jej udostępnienia do dnia zakończenia 

Umowy. W tym celu Wykonawca zapewni Zamawiającemu naprawę:  

1) wykrytych podczas eksploatacji wad aplikacji, 

2) błędów ujawnionych w czasie użytkowania aplikacji,  

3) braków w funkcjonalności aplikacji, 

4) dostosowania funkcjonalności aplikacji do wymogów Zamawiającego, 

2. W ramach wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapewnia:  
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a) Czas reakcji na awarię aplikacji na - do 3 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze, tj. od 

poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, a w przypadku zgłoszenia awarii w pozostałe dni – do 

3 godzin liczonych od pierwszego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii, 

b) Czas usunięcia awarii max. 2 dni robocze liczone od  czasu/godziny przyjęcia zgłoszenia awarii.   

c) Czas reakcji na zgłoszenie o błędzie -  2 dni robocze od czasu zgłoszenia w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, a w przypadku zgłoszenia błędu w pozostałe dni – do 

2dni liczonych od pierwszego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii, 

d) Czas usunięcia błędu max. 7 dni od czasu przyjęcia zgłoszenia błędu.   

e) Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia Zamawiającego o wadach, awariach i błędach za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na udostępniony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę adres email………………………………………………….  Zgłoszenia 

dokonane w pozostałe dni przyjmowane będą najpóźniej pierwszego dnia roboczego po 

zgłoszeniu. 

 

3. Użyte w ust. 2 określenia oznaczają: 

a) Przez awarię rozumie się wadę konfiguracyjną, uniemożliwiającą korzystanie z modułów. Wada 

powoduje wstrzymanie działanie aplikacji w zakresie logowania nowych użytkowników i obsługi 

wcześniej zarejestrowanych użytkowników); 

b) Przez błąd rozumie się wadę konfiguracyjną, powodującą niesprawność systemu aplikacji, która 

uniemożliwia, bądź utrudnia wykonanie części operacji lub wykorzystanie jakiejś funkcjonalności, 

lecz nie powoduje przerwy w działaniu aplikacji lub wada konfiguracyjna uniemożliwiająca bądź 

znacząco utrudniająca korzystanie z modułu logowania, która nie powoduje przerwy w działaniu 

aplikacji.  

 

4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy gwarantuje prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane 

działanie platformy. W okresie trwania umowy wykonawca zobowiązuje się usuwać, wszelkie dostrzeżone 

wady, awarie i usterki dostarczonej platformy, bez dodatkowych opłat. Dodatkowo Wykonawca udzieli, po 

przeniesieniu platformy z cała zawartością na serwer wskazany przez Zamawiającego, 30 dniowej gwarancji 

na jej rozruch.  

 

§ 7 Odbiory i przekazanie kodów źródłowych 

 

1. Zamawiający potwierdza odebranie poszczególnych etapów protokołem odbioru, zwanym dalej 

”protokołem”. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.  

 

2.  W przypadku zgłoszenia uwag do zadania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 5 dni  

roboczych od dnia otrzymania tych uwag.   

 

3. Strony sporządzają protokół z wykonania poszczególnych etapów w terminie maksymalnie 7 dni roboczych   

od dnia wykonania zadań w ramach danego etapu.   
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4. Przy odbiorze każdego etapu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu aktualną wersję aplikacji wraz z 

kodami źródłowymi na nośniku zewnętrznym lub elektronicznie na adres email………, na którym utrwalono 

produkt będący wynikiem realizacji zadań wchodzących w skład danego etapu.  

 

§  8 Przeniesienie praw 

1. Wykonawca oświadcza, że opracowana i wdrożona w ramach przedmiotowej Umowy aplikacja lub jej 

modyfikacje oraz wszelka wytworzona w związku z tym Dokumentacja, a także kompletne kody źródłowe 

aplikacji stanowią rozwiązania będące utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. nr 1191poz. 631 z późn. zm.), zwane dalej łącznie 

„Utworami” lub każde z nich „Utworem”. 

2. Z chwilą: 

1) odbioru Przedmiotu Umowy lub  

2) z chwilą odbioru modyfikacji wykonanych w wyniku Prac rozwojowych lub Opcjonalnych Prac 

rozwojowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 

3Umowy, prawa autorskie do powstałych utworów na wszelkich znanych polach eksploatacji oraz 

kompletne kody źródłowe wraz z oprogramowaniem narzędziowym niezbędnym do budowy 

środowiska rozwojowego, w tym także kompilacji (ang. bulid) i uruchamiania kodów źródłowych oraz 

materiałów roboczych mogących stanowić odrębne utwory, które powstaną w związku z realizacja 

zamówienia, a które nie zostaną włączone do ostatecznej  treści zamówienia podstawowego.  

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego w wyniku 

wykonania niniejszej umowy wraz z prawami zależnymi do tego utworu bez  jakichkolwiek ograniczeń, na 

wszelkich polach eksploatacji  umożliwiających korzystanie z utworu i rozporządzanie nim zgodnie  

z  charakterem,  przeznaczeniem i celem któremu utwór ma służyć, w szczególności na niżej wymienionych 

polach eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do obrotu, do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów  

i konferencji, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audio-wizualnych i komputerowych na własne potrzeby odpowiadające charakterowi Utworu i celowi 

Umowy, 

2) uaktualnienie, modyfikację,  tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści 

całości lub ich części na własne potrzeby odpowiadające charakterowi utworu i celowi Umowy, 

3) prawo do korzystania z Aplikacji w całości lub w części oraz jej łączenia z innymi utworami, opracowania 

poprzez dodanie różnych elementów na własne potrzeby odpowiadające charakterowi Utworu i celowi 

Umowy, modyfikowanie i wprowadzanie zmian w Aplikacji, 

4) transmisję komputerową (sieć dostępu szerokopasmowego Internet, nośników DDS, urządzeń wifi  

i technologii pochodnych) lub na platformach e-learningowych łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM 

oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji, na własne potrzeby odpowiadające 

charakterowi Utworu i celowi Umowy, 

5) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami  

i w jakiejkolwiek formie, także w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przekazywania i przechowywania Utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; 
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6) łączenie fragmentów Utworu z innymi programami komputerowymi i ich dostosowywanie; 

7) przekształcanie formatu pierwotnego Utworu na dowolny inny format, wymagany przez 

Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo-systemowych wybranych przez 

Zamawiającego; 

8) dokonywanie skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w tym 

modyfikowania całości lub części Utworu, wprowadzanie jakichkolwiek zmian.  

 

3. Wykonawca jest świadomy, że celem Zamawiającego jest możliwość samodzielnego  

lub za pomocą osób trzecich utrzymania i rozwoju Aplikacji. Wykonawca oświadcza, że warunki, na których 

Aplikacja jest udostępniana Zamawiającemu, nie zawierają ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie 

takich czynności.  

 

4. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Utworu będą mu przysługiwały wszelkie 

autorskie prawa majątkowe. Wykonawca oświadcza, że Utwory nie będą posiadały żadnych wad prawnych 

ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych Utworów. Ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z praw autorskich lub patentowych, a dotyczące Utworu, będą dochodzone bezpośrednio od 

Wykonawcy. Jeżeli jednak roszczenia te będą dochodzone bezpośrednio od Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu 

należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce 

Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Zamawiającego, do wszelkich 

postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, 

odszkodowania lub zadośćuczynienia, które w wyniku takich postępowań będzie musiał zapłacić 

Zamawiający.  

 

5. W przypadku, w którym możliwa jest modyfikacja sposobu działania Systemu za pomocą wbudowanych lub 

dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Aplikacji, tworzenie raportów itp. Zamawiający 

uprawniony jest do dokonania takich czynności bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia 

dodatkowych opłat. Zamawiający ma prawo dokonywania modyfikacji kodu źródłowego Aplikacji oraz 

udostępniania do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania osobom trzecim.  

6. Z chwilą i) odbioru Przedmiotu Umowy lub ii) z chwilą odbioru modyfikacji wykonanych w wyniku Prac 

rozwojowych lub Opcjonalnych Prac rozwojowych lub iii) z chwilą odbioru Dokumentacji, Zamawiający 

nabywa także własność przekazanych nośników, na których przekazano Utwory.  

 

7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Aplikacji są zgodne z wymaganiami opisanymi 

w Umowie i Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym co do okresu korzystania, braku 

ograniczeń ilościowych, takich jak liczba stanowisk komputerowych, użytkowników lub serwerów. 

Wykonawca oświadcza ponadto i gwarantuje, że warunki korzystania z Aplikacji lub Dokumentacji nie 

wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.   

 

8. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Aplikacji podczas realizacji Umowy, nie będzie naruszać praw osób 

trzecich i nie będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy udzieli lub zapewni udzielenie 

stosownej licencji na czas realizacji Umowy obejmującej prawo korzystania z Aplikacji na potrzeby realizacji 
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Umowy.  

 

9. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę gwarancji, Usług utrzymania dojdzie do 

zmiany Aplikacji, Dokumentacji lub innych utworów, postanowienia umowne dotyczące udzielenia licencji na 

Aplikację, Dokumentację lub inne utwory poddane zmianom stosuje się odpowiednio do takich zmian. 

Udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru takich zmian.  

 

10. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do 

utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego 

lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.  

 

11. Każdorazowo, na pisemne żądanie Zamawiającego, a także z chwilą odbioru usług wykonanych w ostatnim 

miesiącu obowiązywania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na informatycznym nośniku danych 

aktualną wersję Aplikacji zawierającą, w szczególności: 

1)  numer wersji, 

2) szczegółową procedurę instalacji oprogramowania; 

3) pakiet obejmujący kody źródłowe programu oraz instrukcję kompilacji i konsolidacji poszczególnych 

elementów oprogramowania, a także wszystkie elementy dodatkowe służące kompilacji i konsolidacji, z 

uwzględnieniem wszystkich etapów tworzenia oprogramowania na założonej linii technologicznej; 

4) zaktualizowaną dokumentację techniczną oraz użytkową.  

 

 

§ 9 Kontakt między stronami 

 

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów oraz dokonywania roboczych konsultacji, uzgodnień, zgłaszania 

uwag ze strony Zamawiającego są:̨ 

     ...................................., tel. .....................,  

     ze strony Wykonawcy są:  

     ...................................., tel. .....................,  

2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacja umowy oraz wyznaczonymi do podpisania protokołu      

    odbioru: 

    ze strony Zamawiającego są ……………………………………,  

    ze strony Wykonawcy są ……………………………………,  

 

§ 10 Kary Umowne  

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wysokości 10% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 , za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym  

w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakiegokolwiek zakresu, określonego  

w § 1, zastrzeżeniem uwzględnienia procedury zgłaszania zastrzeżeń określonych w § 5 ust. 4,5  

i 6;  
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b) za opóźnienie w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 wynoszące od 1 do 5 dni 

kalendarzowych, w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia, a w przypadku 

opóźnienia powyżej 5 dni kalendarzowych kara ulega zwiększeniu do 1 000 zł za każdą rozpoczętą 

dobę opóźnienia;   

c) za niezatrudnienie osoby wymienionej w § 5 ust. 15, w wysokości 100 zł za każdą stwierdzoną 

niezgodność stanu zatrudnienia.  

 

2. W razie stwierdzenia zastrzeżeń do wykonania poszczególnych etapów   określonych w § 1 ust. 2, opisanych 

w protokole odbioru Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia we wskazanym przez siebie 

terminie. Za nieusunięcie opisanych w protokole odbioru zastrzeżeń we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% części  wynagrodzenia 

przewidzianego za wykonanie danego etapu, określonego w  §  3.    

 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego 

rzecz kary umowne.   

 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego za 

wykonanie przedmiotu umowy bez składania przez Zamawiającego dodatkowego oświadczenia.  

 

§ 11. Odstąpienie od Umowy 

 

1. W przypadku powtarzających się uchybień lub opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.  

 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 

a) nienależytej co do jakości lub terminu realizacji poszczególnych zakresów przedmiotu Umowy  

i nie usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie; 

b) nie wykonania poszczególnych zakresów przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 2, bez 

uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę terminu; 

c) braku bieżącej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym, które to uchybienia zagrażają 

terminowej i należytej jakości wykonania przedmiotu Umowy.  

d) Wstrzymanie finansowania projektu przez Ministerstwo Zdrowia  

 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia należnego za prace 

wykonane do dnia odstąpienia.   

 

4. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający pokryje wyłącznie faktycznie  

poniesione przez Wykonawcę koszty realizacji Umowy, określone na podstawie wspólnie sporządzonego  

i podpisanego przez obie Strony protokołu, zawierającego opis wykonanych i przekazanych zadań, z tym że 

w przypadku niewykonania któregokolwiek z etapów.  

 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca wyraża zgodę 

na zlecenie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu i obciążenia 
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Wykonawcy kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi w niniejszej Umowie, a 

faktycznie poniesionymi kosztami wykonania zastępczego.  

 

§ 12 Zmiany Umowy przez Wykonawcę 

 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa   

w   § 3 ust. 1 umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z  następujących okoliczności:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

PPK - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia, w okoliczności wskazanej w pkt. 2 i 3 

niniejszego ustępu może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie usług hostingu oraz 

wsparcia technicznego użytkowników i administratorów Zamawiającego.   

 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa   

w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się ̨wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami  

ustalonymi umową, po dniu wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 

oraz  wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i  usług.   

 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość  

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.   

 

4. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy: stawek podatku od towaru i usług związanych z 

przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do PPK, wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie 

przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w   § 3 ust. 1 

umowy ulegnie odpowiednim zmianom.    

 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę, 

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 

Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za  

pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego  

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
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umowy.  

 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę ̨ 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom  świadczącym usługę.̨ Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się ̨

wyłącznie do  części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym,  odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją przedmiotu  umowy.   

 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony  

z  wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem  

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy   

powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów    

wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek,  

o  którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać złożony przez każdą ̨ze Stron w terminie od dnia 

opublikowania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 do 30 dnia od dnia  

wejścia w życie tych przepisów.   

 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 

mają  wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługę, wraz z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -  

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub  

b)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługę,̨ wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(etatu), w jakim wykonują ̨oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa  

w ust. 1 pkt . 3.   

 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10  

dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty 

wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2.  

 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała  

wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o   

którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu 

wniosku  wraz z uzasadnieniem.  

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu  

wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku 



 
Załącznik nr 5 do SIWZ PN-96/19/DF     

 

15 
 

przepisy ust. 8-10 oraz 12 stosuje się ̨odpowiednio.   

 

12. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy. Zmiana ta powinna nastąpić nie później niż w terminie 6 dni 

roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy i wchodzić  będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1-3 umowy.   

 

13. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy   

Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 13  Obowiązek informacyjny 

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu zawarcia 

niniejszej umowy oraz  zobowiązują się wypełniać ten obowiązek w trakcie jej wykonywania. 

 

(Klauzula stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną w tym przedsiębiorcą 

prowadzącym działalność gospodarczą) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 

Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa;  

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej - 

Curie, adres email: iod@coi.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi w zakresie wsparcia 

informatycznego (na podstawie zawartych umów powierzenia); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp; 
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7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO. 

 

§ 14  Cesja i poufność 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby  trzecie, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, 

umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do 

przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do zarządzania i administrowania 

wierzytelnością Wykonawcy.  

 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.  

 

3. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w żaden 

inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach  stron, jak również: 

a) informacji dotyczących, podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku realizacji niniejszej 

umowy, 

b) informacji zastrzeżonych jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia  1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej  umowy, 

bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania-  o ile informacje nie są powszechnie 

znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

 

4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt  zawarcia umowy ani jej treść w zakresie określonym 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

5. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa -  

członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, w 

takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej 

ustawy. 
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6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez drugą stronę w celu 

prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie wykorzystywania ich przeciwko interesom 

drugiej strony.  

 

7. Warunki przetwarzania danych osobowych pacjentów Zamawiającego określone zostaną w odrębnej 

umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych*.  

 

8. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy  

i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Wykonawca 

zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub w celu 

przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki umowne  

z  postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych  informacji, oraz zobowiązać je do ich 

stosowania, a także do zachowania w tajemnicy.  

 

10. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej  Umowy 

oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.  

 

11. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji 

poufnej. 

 

§ 15 Siła wyższa 

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze zobowiązań 

umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie  

opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków. 

 

2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne  

i   niezależne od Stron umowy.   

 

3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych  

w  związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą Stronę w formie pisemnej  

w     terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”. 

 

4. Strona, która w tym terminie nie powiadomiła drugiej Strony, nie będzie mogła powołać się na ten paragraf. 
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§ 16 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.2018.1986 z póz. zm.),  Kodeksu Cywilnego, 

 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:  

1. Załącznik Nr 1 - szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

2. Załącznik Nr 2 – kopia Oferty Wykonawcy   

4. Załącznik Nr 3 – wzór protokołu odbioru prac  

5. Załącznik Nr 4 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 3 do umowy  

WZÓR 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

sporządzony w dniu …………………………. 2019 r. w Warszawie 

 

Zakres wykonania zamówienia obejmował ………………………………………………………………….......  

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

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

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

 

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową ………………………. z ……………2018 r. zawartą pomiędzy  

 

Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

 

a  

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

Odbioru dokonali w imieniu:  

 

Zamawiającego – ……………………………………………………………………………….…..………………  

 

Wykonawcy – …………………………………………………………………………………………………..……  

 

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:  

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

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

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

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.  

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 


