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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 
 
 

UMOWA   nr ............../2020 
 

 zawarta w dniu ................2020 r. w Warszawie pomiędzy: 
 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000288366, NIP 
525-000-80-57, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa należycie umocowany: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
a 
 
………………………………………………………………- 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 .............*,  
 
zwanym dalej „Wykonawcą” w imieniu, którego działa należycie umocowany: 
.......................................................................................................................................................... 
 

Wykonawca wybrany został w trybie ………………………………………………………………………….na usługę 

utworzenia aplikacji do gromadzenia i zarządzania danymi zebranymi podczas prowadzenia 

kontroli jakości badań cytologicznych oraz oceny parametrów fizycznych urządzenia 

radiologicznego. 

Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z Ministerstwa Zdrowia w ramach 
zawartej umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 Zadanie VI. 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną”. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania aplikacji obsługującej i 
zarządzającej procesem przeprowadzania kontroli aparatów mammograficznych w ośrodkach 
realizujących Program profilaktyki raka piersi, oraz obsługującej i zarządzającej procesem 
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przeprowadzania kontroli jakości w ośrodkach realizujących Program profilaktyki raka szyjki 
macicy zwana dalej  „Aplikacją”. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) utworzenia Aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli jakości badań oraz oceny 

parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych 
2) przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia użytkowników Aplikacji 
3) zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez 12 miesięcy.  

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

 
§ 2 

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do zakończenia świadczenia usług  serwisu 

gwarancyjnego, o którym mowa ust. 3 poniżej.   
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1  pkt 1) i 2) wykonany będzie w następujących 

terminach: 
1) I etap: Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy przekaże 

Wykonawcy wszystkie materiały, które będą umieszczone w Aplikacji. Wykonawca przygotuje 
i przekaże Zamawiającemu próbną wersję Aplikacji w terminie do 16.12.2020 r. Wykonawca 
wykona Aplikację do dnia 28.12.2020 roku.  

2) II etap: przeprowadzenie szkolenia użytkowników Zamawiającego w wymiarze 
zapewniającym skuteczne ich przeszkolenie w terminie do 2 dni roboczych od dnia 
przekazania wersji beta Aplikacji. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub 
zdalnie. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) realizowany będzie przez 12 miesięcy od 
dnia odbioru końcowego na zasadach określonych w § 4 umowy.  

4. Zamawiający potwierdzi odebranie poszczególnych etapów Protokołem odbioru bez 
uwag/zastrzeżeń oraz Protokołem odbioru końcowego, którego wzór  stanowi załącznik nr 4 do 
umowy. 

5. Strony sporządzą protokół odbioru z wykonania poszczególnych etapów w maksymalnym 
terminie 3 dni roboczych od dnia realizacji zadań w ramach danego etapu. 

 
§ 3 

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający może zgłaszać uwagi do zadania na każdym z etapów jego realizacji. Wykonawca 
jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

2. Wykonawca może konsultować z Zamawiającym wykonywane produkty i usługi na każdym z 
etapów ich realizacji, w trybie konsultacji roboczych, według następującej procedury: 
1) materiały do konsultacji roboczych mogą być przekazywane Zamawiającemu w formie 

elektronicznej lub w trakcie spotkań roboczych, w miarę potrzeb zgłaszanych przez 
Wykonawcę; 

2) prowadzenie konsultacji roboczych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania akceptacji 
Zamawiającego do produktów i usług wykonanych w ramach etapu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla dostarczonych mu 
produktów i usług z uwzględnieniem, iż: 
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1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiał do akceptacji w formie elektronicznej, na 
zewnętrznych nośnikach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie edytowalnej 
lub możliwej do odtworzenia dla Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego, 
że przekazuje materiał do akceptacji; 

2) Zamawiający może zgłaszać uwagi do całego przekazanego materiału, również do materiału, 
który był konsultowany z Zamawiającym w toku opracowywania materiału. 

 
§ 4 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 
1) w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Umowy tj. opisem przedmiotu zamówienia, 
2) z zachowaniem należytej staranności i profesjonalizmem, wynikającymi z zawodowego 

charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności; 
3) przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

2. 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. Wykaz osób wskazanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Zmiana osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy wymaga 
złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia. Nowe osoby skierowane do wykonywania 
przedmiotu umowy muszą posiadać uprawnienia i kwalifikacje nie gorsze niż wykazane w ofercie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób, w szczególności poprzez 
postanowienia zawieranych umów, ograniczał Zamawiającemu możliwości rozwoju, utrzymania 
oraz dostępu do Aplikacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane przez niego w ramach umowy prace i dzieła, w tym 
dostarczone przez niego materiały, informacje oraz oprogramowanie potrzebne do wykonania 
umowy, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie wynalazczości, 
znaków towarowych, praw autorskich oraz uczciwej konkurencji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego materiałów i 
dokumentacji wyłącznie na potrzeby należytego wykonania umowy. 

7. 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. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, wykonując umowę, do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i oświadcza, że nie naruszy praw 
autorskich osób trzecich, a przedmiot umowy przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń przysługujących osobom trzecim. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 
osób trzecich za naruszenie ich praw majątkowych i osobistych. 

9. Przekazane materiały i dokumentację Wykonawca zwróci Zamawiającemu po zrealizowaniu 
umowy lub w przypadku materiałów i dokumentacji przekazanych w formie elektronicznej usunie 
je z nośników, w raz z kopiami archiwalnymi.  
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§ 5 
GWARANCJA JAKOŚCI, WSPARCIE TECHNICZNE 

 
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości w zakresie wszystkich wykonywanych prac w ramach 

przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie dostrzeżone awarie/błędy Aplikacji oraz zapewni 

wsparcie techniczne w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 
3. W ramach wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca: 

1) zapewni wsparcie techniczne dla użytkowników Zamawiającego z czasem reakcji 
maksymalnie do 24 godzin na zgłoszenie. Oznacza to, że  

2) w ciągu 5 godzin od Zgłoszenia awarii/błędu Aplikacji potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i 
poinformuje Zamawiającego o szacunkowym czasie naprawy. Wykonawca będzie przyjmował 
Zgłoszenia Zamawiającego o awariach/błędach Aplikacji za pośrednictwem poczty 
elektronicznej w dni robocze, na udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę adres  
e-mail…………...…………………………………………………….…; 

3) prowadzić będzie rejestr zgłoszeń oraz udostępni go Zamawiającemu w postaci pliku doc. na 
każde żądanie Zamawiającego; 

4) będzie usuwał: 
a) błąd krytyczny – w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego od daty jej zgłoszenia. Jeżeli z 

przyczyn technicznych nie jest możliwe usunięcie błędu we wskazanym terminie, 
Wykonawca usunie błąd tak szybko, jak to będzie możliwe, a o przewidywanym terminie 
usunięcia błędu poinformuje użytkowników Zamawiającego; 

b) błąd funkcjonalny - w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia błędu. Jeżeli 
z przyczyn technicznym nie jest możliwe usunięcie błędu we wskazanym terminie 
Wykonawca usunie błąd tak szybko, jak to będzie możliwe, a po przewidywanym 
terminie usunięcia błędu poinformuje użytkowników Zamawiającego; 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że usługi określone w niniejszym paragrafie będą wykonywane z 
należytą starannością oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a Zamawiający 
zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu współpracy Wykonawcy przy naprawie 
błędu krytycznego i błędów funkcjonalnych wskazanych w zgłoszeniach. 

 
§ 6 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I LICENCJE 

 
1. Z chwilą odbioru danego etapu, na Zamawiającego przechodzą na własność egzemplarze oraz 

nośniki danych, na których utrwalono produkt będący wynikiem realizacji zadań wchodzących w 
skład danego etapu. 

2. W ramach realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do wszelkich utworów, w tym do  Aplikacji oraz  prawo do administrowania Aplikacją, 
o ile zostały w całości stworzone lub dostarczone dla potrzeb Zamawiającego i innych opracowań 
powstałych w ramach realizacji Umowy na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), sporządzanie 
nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i dysku 
komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 
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2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 
taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), 

3) wprowadzanie do obrotu, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

wprowadzanie do własnych baz danych i przechowywanie w archiwach i pamięci 
komputerowej, 

5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych 
usług telekomunikacyjnych), 

6) publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie, 
7) wyświetlanie, 
8) użyczanie lub/i najem, 
9) wielokrotne nadanie i reemisje telewizyjne we wszystkich formach i formatach telewizyjnych, 

zarówno płatnych jak i bez opłaty, z zastosowaniem technologii analogowej i cyfrowej, za 
pomocą sieci telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej oraz w sieciach telekomunikacyjnych, 
w tym w sieciach szeroko pasmowych, włączając w to ADSL, DSL i podobne, oraz na 
platformach cyfrowych naziemnych i satelitarnych, 

10) wielokrotne przekazy on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i 
niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on 
demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez 
niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z zastosowaniem 
odbiorników różnego typu, np. komputerów osobistych stacjonarnych i przenośnych, 
telefonów komórkowych, Palmtop, handheld devices, set-top-box, PVR, itp., 

11) wielokrotne przekazy w sieciach telefonii mobilnej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 
technologii, np.GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych, 

12) wielokrotne odtwarzanie za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje 
przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np. telefonów 
komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem aplikacji programu 
iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji, 

13) wielokrotne nadania radiowe w sieciach telekomunikacyjnych, cyfrowe i analogowe we 
wszystkich dostępnych formatach i technologiach. 

3. Jednocześnie w zakresie produktów, o których mowa w ust. 2 do których Wykonawca przeniósł 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia 
na korzystanie z praw zależnych oraz wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego następców 
prawnych do: 
1) dokonywania wszelkich przeróbek, skrótów, aktualizacji i zmian tych produktów i ich 

poszczególnych elementów, w tym kodu źródłowego; 
2) wykorzystywania tych produktów i ich poszczególnych elementów, w dowolnych częściach 

lub w całości, w tym w innych utworach i w połączeniu z innymi materiałami, w szczególności 
w postaci prezentacji multimedialnych; 

3) samodzielnego rozpowszechniania oraz zezwalania na rozpowszechnianie i korzystanie z 
opracowań przedmiotu umowy i jego poszczególnych elementów stworzonych zgodnie z pkt. 
1) – 2) powyżej; 

4) samodzielnego zgłaszania i rejestrowania, na swoją rzecz, przedmiotu umowy i jego 
poszczególnych elementów oraz opracowań zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
ochrony własności przemysłowej. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo przenoszenia części lub całości praw wynikających z ust. 2 i 3 
powyżej , w tym udzielania licencji i sublicencji, na osoby trzecie. 

5. W zakresie, w jakim Wykonawca przy tworzeniu Aplikacji korzysta z produktów, opartych na 
darmowej licencji, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa 
zależne do kodów źródłowych aplikacji, na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lub udzieli 
Zamawiającemu nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z 
tego narzędzia w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zamawiającego związanych z 
korzystaniem z Aplikacji oraz obejmującej zmiany wprowadzone przez Wykonawcę w celu 
dostosowania narzędzia do potrzeb Wykonawcy. 

6. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia 
przysługujących im autorskich praw majątkowych do danego produktu powstałego w wyniku 
realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający skieruje te roszczenia przeciwko Wykonawcy, a 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej 
sytuacji oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z 
tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do Dzieła. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku np. CD/DVD, do którego prawa własności 
zostaną przeniesione na Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia realizacji 
etapu I, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1) , pliki źródłowe modyfikacji wykonywanych na 
Aplikację, ostateczne pliki Aplikacji umożliwiające ich modyfikację, dokumentację techniczną i 
wszelkie inne pliki i dokumenty, które Wykonawca stworzył na potrzeby Aplikacji. 

 
§ 7 

REPREZENTACJA STRON I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ 

 
1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów: 

- 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 …………………….....................................................................………………, 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, przez co nie 
wymaga dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie 
oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

7. Wszystkie informacje przekazywane w ramach realizacji Umowy będą przesyłane pisemnie na 
adresy Stron wskazane w komparycji Umowy lub faksem lub drogą elektroniczną na dane 
wskazane w ust. 1 i 2. 

§ 8 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Strony uzgadniają, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

………………………….(słownie:  ………………………) PLN brutto. 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w tym 

koszty wykonania przedmiotu umowy, koszty przekazania Zamawiającemu produktów będących 



 
 

                    Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, ZO-32/20/JM 
 

Strona 7 z 11 

 

wynikiem realizacji Umowy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i wszelkich 
licencji do tych produktów, koszty usługi wsparcia technicznego. 

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 )  zostanie 
dokonana z dołu po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego bez uwag/zastrzeżeń, o którym 
mowa w § 2 ust. 4 oraz płatność za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 
pkt 3) zostanie dokonana z góry,  przelewem, w terminie 14 od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. 

4. Strony ustalają, że faktura VAT zostanie wystawiona i dostarczana do Zamawiającego do 
28.12.2020 r. 

5. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. W.K. 
Roentgena 5lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B.Na 
fakturze należy podać numer niniejszej umowy. 

6. 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 2018 r. 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: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy 
Instytut Badawczy. Informację o fakcie złożenia faktury za pośrednictwem PEF Wykonawca 
przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną  

7. Za datę  zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może zażądać zapłaty odsetek ustawowych za 

każdy dzień opóźnienia w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych.  

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia i zatrzymania części wynagrodzenia w wysokości 
zastrzeżonej w § 9 z tytułu naliczonych i należnych kar umownych. Zamawiający powiadamia 
Wykonawcę o powyższym na piśmie. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę. 

10. Strony zgodnie ustalają, iż z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wyczerpują 
się wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy. 

11. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków pochodzących z 
Ministerstwa Zdrowia w ramach zawartej umowy  nr 1/2-3/1/2016/97/640 Zadanie VI. 

 
§ 9 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji umowy wskazanych 

w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% ww. wynagrodzenia brutto.  

2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do czasu naprawy błędu krytycznego /błędu 

funkcjonalnego w § 5 ust. 3 pkt 4) umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

http://www.efaktura.gov.pl/
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umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy 

rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% ww. wynagrodzenia brutto.  

3) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części/etapu, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w kwocie 

odpowiadającej 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w 

przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy.  

4) za naruszenie zobowiązania określonego w § 4 ust. 3 w wysokości 0,1% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1  Umowy za każdy stwierdzony przypadek, nie 

więcej jednak niż 20 % ww. wynagrodzenia brutto.   

2. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz z ważnych powodów, w terminie do 30 dni licząc od dnia 
stwierdzenia ich wystąpienia przez Zamawiającego. Za ważne powody uważa się przypadki, gdy: 

1) Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy, a Wykonawca nie 
usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez zgody 
Zamawiającego i nie zmienił sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu; 

3) Wykonawca nie rozpoczął lub nie podjął realizacji przedmiotu umowy, mimo wezwania go do 
tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu; 

4) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do 
tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu. 

2. Odstąpienie od Umowy lub jej niezrealizowanej części wymaga złożenia oświadczenia w formie 
pisemnej i jest skuteczne z chwilą doręczenia go drugiej Stronie. Oświadczenie o odstąpieniu od 
Umowy zostanie przesłane na adres siedziby Strony wskazany w komparycji Umowy. 
Korespondencję odebraną, lub nieodebraną a nadaną listem poleconym za pośrednictwem 
operatora wyznaczonego i zwróconą nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa 
się za skutecznie doręczoną. 
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§ 11 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnej pod 

rygorem nieważności oraz muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu 
Stron 

2. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 
osób wskazanych w § 7 Umowy, zmiana numeru rachunku bankowego; 

2) danych teleadresowych;  
3) danych rejestrowych; 
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 
§ 12 

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 związanych z realizacją Umowy, w 
tym: 

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

2) 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, przedmiot umowy oraz 
wartość; 

5. Każda ze Stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, 
kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, w takim zakresie w 
jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy 

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 
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przeciwko interesom drugiej strony. 

7. 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. 

8. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej  
Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu . 

9. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek 
ujawnienia informacji poufnej. 

§ 13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy.  

2. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w § 
7 Umowy oraz w komparycji Umowy, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na 
dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z 
nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 

6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik Nr 2 – kopia Oferty Wykonawcy 
3) Załącznik Nr 3 – wykaz osób 
4) Załącznik Nr 4 – wzór protokołu odbioru częściowego i końcowego 

 

           WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 4 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU - Wzór 
 
 
 

sporządzony w dniu …………………………. r. w Warszawie 
 
Zakres wykonania zamówienia obejmował …………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………….…………………………..…………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………..…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową ………………………. z ……………r. zawartą 
pomiędzy 
Narodowym Instytutem Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………. 
 
Odbioru dokonali w imieniu: 
 
Zamawiającego – ……………………………………………………………………………….……………..……………… 
 
Wykonawcy – ………………………………………………………………………………………………….…………..…… 
 
Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *: 

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

 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 


