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Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone  

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

UMOWA nr ....................../………..  

zawarta w dniu ............................ w Warszawie 

pomiędzy: 

Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwom Instytutem Badawczym  
z siedzibą w Warszawie, adres: 02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5, wpisanym do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  
XIII 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 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)* 
Spółką ....................., z siedzibą w .................. przy ulicy ....................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy........................... w ................., ............ 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ................, NIP ............, Regon 
..............., kapitał zakładowy ....................., zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez: ................................................. 
 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)* 
Panią/Panem ................ zam. ................, ul. ............... prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą  
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą .................., 
adres prowadzenia działalności....................., ul. ........., NIP:................, Regon ............, 
reprezentowaną/reprezentowanym  przez: ....................(na mocy ..................................) 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
(w przypadku spółki cywilnej)* 
Panią/Panem ............... zam. ...................., ul. ..............., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą   
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą 
...............,adres prowadzenia działalności....................., ul. ........., NIP: ..............., Regon ..............., 
reprezentowaną/reprezentowanym przez: ........................... (na mocy .................................) 
Panią/Panem .................. zam. ...................., ul. ............, prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą 
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą 
...............,adres prowadzenia działalności....................., ul. ........., NIP .................., Regon ............., 
reprezentowaną/reprezentowanym przez: ............................ (na mocy .................................), 
wspólnikami spółki cywilnej ............, adres: ............, NIP: ..........., Regon:........................... 
zwanymi dalej „Wykonawcą” 
* wybrać właściwe  

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

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w  trybie podstawowym nr TP-271/22/DW  
na usługę udostępnienia oraz utrzymania narzędzia do komunikacji cyfrowej z personelem medycznym, 
pacjentami i innymi członkami społeczeństwa, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), została zawarta Umowa (dalej: „Umowa”)  
o następującej treści: 
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§ 1 

DEFINICJE UMOWNE 

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, Strony określają definicje następujących pojęć: 

1) Awaria – oznacza każdą ujawnioną w toku korzystania z Narzędzia niezgodność, niesprawność  
w działaniu Narzędzia, uniemożliwiającą korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Narzędzia 
określonych w Specyfikacji, wynikającą z przyczyn tkwiących w Narzędziu stwierdzoną przez 
użytkowników Narzędzia i zgłoszoną do Wykonawcy; 

2) Czas Naprawy – oznacza czas mierzony od momentu przekazania przez Zamawiającego Zgłoszenia 
Serwisowego do momentu usunięcia Awarii przez Wykonawcę; 

3) Czas Reakcji – oznacza czas mierzony od momentu przekazania przez Zamawiającego Zgłoszenia 
Serwisowego do momentu podjęcia działań przez Wykonawcę zmierzających do ustalenia przyczyn  
i usunięcia awarii Narzędzia;  

4) Dokumentacja – oznacza wszelką dokumentację dostarczoną i/lub wykonaną w ramach Umowy; 

5) Dni Robocze – oznaczają każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy; 

6) Godziny Robocze – oznaczają godziny pracy  od 7:30 do 16:00 w Dni Robocze; 

7) Podwykonawca – oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części swoich 
zobowiązań wynikających z Umowy;  

8) Narzędzie – oznacza rozwiązanie informatyczne do komunikacji cyfrowej wraz z określoną Specyfikacją 
Narzędzia, określoną w załączniku nr 1 do Umowy, zlokalizowane na serwerach zewnętrznych 
należących do Wykonawcy, udostępniony Zamawiającemu; 

9) Protokół Odbioru – oznacza dokument potwierdzający odbiór wykonanych prac; 

10) Specyfikacja – oznacza wykaz funkcji Narzędzia i sposób ich realizacji określony w Dokumentacji 
Narzędzia; 

11) Umowa – oznacza niniejszą Umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Umowy, której 

przedmiot szczegółowo określa załącznik  1 do Umowy; 

12) Użytkownik – oznacza osoby upoważnione i wyznaczone przez Zamawiającego do obsługi i pracy  
z Narzędziem; 

13) Wada – oznacza każdą ujawnioną niezgodność Narzędzia z Umową, a także niesprawność Narzędzia 
uniemożliwiającą, ograniczająca lub mogącą ograniczać korzystanie z wszystkich funkcjonalności 
Narzędzia, lub inną niezgodność Narzędzia z Umową, wynikającą w przyczyn tkwiących w Narzędziu. 
Wada może mieć charakter Awarii; 

14) Zgłoszenie Serwisowe – oznacza pojedyncze zgłoszenie zidentyfikowanej Awarii lub wady Narzędzia 

zawierające opis niezgodności, niesprawności w działaniu Narzędzia. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi 
udostępnienia oraz utrzymania Narzędzia do komunikacji cyfrowej z personelem medycznym, 
pacjentami i innymi członkami społeczeństwa, zwany dalej „przedmiotem Umowy”. 

2. W celu należytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) udostępnienia Zamawiającemu Narzędzia za pośrednictwem sieci teleinformatycznej , polegającego 
na hostingu w trybie ciągłym 24/7 oraz umożliwienia korzystania z pełnej funkcjonalności Narzędzia 
z dostępem poprzez przeglądarkę www;  

2) zasilenia bazy danych danymi przekazanymi przez Zamawiającego; 
3) opracowania projektów szablonów wiadomości, zgody na komunikację elektroniczną; 
4) udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Narzędzia; 
5) przeprowadzenia szkolenia Użytkowników Narzędzia po stronie Zamawiającego; 
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6) zapewnienia Zamawiającemu usługi telekomunikacyjnej przez udostępnienie pakietu SMS w liczbie 
100 000 szt. w okresie obowiązywania Umowy oraz ich sukcesywnej wysyłce oraz nielimitowanej 
liczby e-maili; 

7) świadczenia usługi utrzymania Narzędzia, której przedmiotem będzie: 
a) świadczenie usługi hostingu dla udostępnionego Narzędzia w sposób ciągły, w trybie 24/7, 

b) świadczenie usług serwisowych dla udostępnionego Narzędzia, 
c) administrowanie udostępnionym Narzędziem 

na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Realizacja przedmiotu Umowy będzie przebiegała w dwóch etapach: 

1) etap I – usługa udostępnienia Narzędzia, który obejmuje wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - 6) Umowy;  

2) etap II - usługa utrzymania udostępnionego Narzędzia, który obejmuje wykonanie przedmiotu 
Umowy w zakresie, o której mowa w ust. 2 pkt 7) lit. a)-c) Umowy.  

4. Przedmiot Umowy realizowany jest ze środków pochodzących z umowy na realizację Projektu pn. 
"Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego 
mieszkańców Płocka i powiatu płockiego." 

§ 3 
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w realizacji Przedmiotu umowy poprzez: 

1) przekazania Wykonawcy baz danych odbiorców w formie i w sposób zaakceptowany przez 
Strony w ramach realizacji Umowy;   

2) przekazanie zaakceptowanych szablonów wiadomości, zgody na komunikację elektroniczną  
oraz innych niezbędnych informacji i danych, o które wystąpi Wykonawca w formie pisemnej, 
koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy; 

3) dokonania odbioru etapu I określonego Umową nie później niż w terminie do 3 Dni Roboczych 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę możliwości dokonania odbioru. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot Umowy w wysokości określonej 

niniejszą Umową oraz zgodnie z ustalonymi niniejszą Umową warunkami płatności. 
 

§ 4 
OŚWIADCZENIA, ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że za określone w § 8 Umowy wynagrodzenie zrealizuje usługę określoną  
w § 2 Umowy oraz oświadcza, że w wynagrodzeniu tym uwzględnił wszystkie koszty zamówienia 
określonego Umową, które mogą mieć wpływ na wartość wykonywanych przez niego usług. Oferta 
Wykonawcy – kopia Formularza cenowego stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Narzędzia w zakresie 
i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych 
produktów, usług, oprogramowania ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową.  
W szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego 
żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień poza określonymi Umową, a korzystanie z Narzędzia  
nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym oraz posiada wiedzę, narzędzia  

i doświadczenie pozwalające na należyte wykonanie przedmiotu Umowy; 
2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody wyrządzone  

w związku z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 
3) ponosi odpowiedzialność, za jakość i terminowość świadczonych usług stanowiących przedmiot 

Umowy; 
4) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw chronionych, w tym w szczególności 

praw własności intelektualnej, licencji, praw własności przemysłowej, nie narusza przepisów prawa, 
prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw 
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autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych  
na znaki towarowe;  

5) dostarczony przedmiot Umowy wolny będzie od wad fizycznych i prawnych; 
6) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń osób 

trzecich, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód 
majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie z tytułów, o których mowa w pkt 4,  
a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku wykonania Umowy przez 
Wykonawcę lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez Wykonawcę,  
na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. Wykonawca zwróci Zamawiającemu  
w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poniesione koszty celowej obrony,  
w szczególności koszty pomocy prawnej oraz koszty sądowe. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich uprawnień, w szczególności licencji, 

wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy; 

2) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt urządzeń i narzędzi niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Umowy. 

5. W przypadku, gdy dla należytej realizacji przedmiotu Umowy konieczne będzie przetwarzanie danych 
osobowych, Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa, w tym przepisów 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. Jednocześnie Strony zobowiązują się, że w dacie zawarcia niniejszej Umowy zostanie 
zawarta dodatkowa umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę  
bez dodatkowego (tj. wykraczającego poza wskazane w niniejszej Umowie) wynagrodzenia (wzór 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do Umowy). Zamawiający 
wyraża zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę  
z podwykonawcami pod warunkiem, że każdorazowo Wykonawca przekaże do akceptacji 
Zamawiającego wykaz podmiotów i osób, którym te dane będą podpowierzone a podpowierzenie 
nastąpi na warunkach nie mniej restrykcyjnych niż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Wykonawca deklaruje, że przez cały okres obowiązywania Umowy osoby wskazane przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, bezpośrednio wykonujące prace związane z realizacją usług serwisowych, 
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy, będą zatrudnione na postawie stosunku pracy na 
zasadach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wskazanych w SWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usług.  

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ 
czynności w trakcie realizacji Umowy, którymi według wyboru Zamawiającego mogą być:  
1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
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dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji.  

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 6 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 10 ust. 2 pkt 7) Umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. 

10.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 5 
TERMIN ORAZ SPOSÓB REALIZACJI ETAPU I 

 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie etapu I (pierwszego) nie może być dłuższy niż 14 dni 
od daty zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Harmonogram Udostępnienia 
Narzędzia, zwany dalej „Harmonogramem”, w terminie do 3 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy - 
wg zasad określonych w załączniku nr 1 do Umowy. Wszelkie zmiany Harmonogramu wymagają 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie on-line użytkowników narzędzia po stronie 
Zamawiającego za pomocą dostępnych mediów komunikacyjnych typu Microsoft Teams lub innego 
rozwiązania równoważnego zapewniającego przeprowadzenia szkolenia w sposób zdalny,  w zakresie 
administrowania i obsługi narzędzia. Wykonawca udostępni Zamawiającemu film instruktażowy w celu 
późniejszych szkoleń offline. Szkolenie udokumentowane zostanie listą obecności uczestników szkolenia, 
która będzie stanowić załącznik do Protokołu Odbioru. 

4. Przed odbiorem Narzędzia Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich zgłoszonych przez 
Zamawiającego Wad Narzędzia, ujawnionych w trakcie prowadzonych prac. 

5. Termin i miejsce odbioru Narzędzia, Zamawiający wskaże w terminie 3 Dni Roboczych od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru Narzędzia.    

6. Udostępnienie Narzędzia oraz przekazanie Zamawiającemu kodów dostępu do Narzędzia przez 
Wykonawcę, na podstawie udzielonej Zamawiającemu licencji na korzystanie i użytkowanie Narzędzia, 
potwierdzone będzie Protokołem Odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 
podpisanym przez Zamawiającego bez uwag. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, 
procedura odbioru będzie powtarzana do momentu przyjęcia przez Zamawiającego etapu I bez uwag.   

7. Jeżeli przed lub przy odbiorze etapu I konieczne okaże się usunięcie Wad Narzędzia w celu uniknięcia 
ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że w tym okresie, tj. w okresie usuwania Wad Narzędzia 
Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu etapu I Umowy. 
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§ 6 
TERMIN ORAZ SPOSÓB REALIZACJI ETAPU II 

 

1. Etap II (drugi) przedmiotu Umowy, tj. świadczenie usługi utrzymania Narzędzia, o której mowa  
w § 2 ust. 2 pkt 7) lit. a) - c) Umowy, realizowany będzie od dnia podpisania przez Strony Protokołu 
Odbioru do dnia 31.12.2024 r. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usług określa załącznik nr 1  
do Umowy.  

2. W ramach świadczenia usługi utrzymania Narzędzia Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) świadczenia usług serwisowych w ramach Zgłoszeń Serwisowych a w szczególności do usuwania 

Awarii Narzędzia przy zachowaniu: 
a) Czasu Reakcji na Zgłoszenie Serwisowe do 4 Godzin Roboczych, 
b) Czasu Naprawy zgłoszonej Awarii do 8 Godzin Roboczych; 

2) zapewnienia wsparcia technicznego, w tym konsultacji telefonicznych Użytkownikom Narzędzia; 
3) aktualizacji bazy danych o dane przekazane przez Zamawiającego w trakcie świadczenia usługi 

utrzymania Narzędzia; 
4) regularnego wykonywania kopii zapasowych bazy danych (nie rzadziej niż raz w miesiącu); 
5) zapewnienie aktualizacji oprogramowania Narzędzia udostępnianych przez producentów takiego 

oprogramowania; 
6) świadczenia usługi hostingu w sposób ciągły, w trybie 24/7, na poziomie dostępności 99,5% w skali 

roku. 
3. Usługi serwisowe, w tym konsultacje telefoniczne, świadczone będą w Dni Robocze w Godzinach 

Roboczych.  
4. Zgłoszenia Serwisowe, w tym zgłoszenia Awarii Narzędzia oraz Zgłoszenia Serwisowe w zakresie usługi 

hostingu w tym jej niedostępności, przekazywane będą Wykonawcy przy użyciu poczty elektronicznej na 
udostępniony przez Wykonawcę adres e-mail …………………………… lub przez udostępniony przez 
Wykonawcę internetowy system zgłoszeń serwisowych dostępny dla Zamawiającego pod adresem 
………………………………… 

5. Do zgłaszania Wykonawcy wadliwego działania, w tym Awarii Narzędzia Zamawiający upoważnia 
………………………………. lub wyznaczonego prze niego pracownika. 

6. Usługi będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą przez Wykonawcę zdalnie technikami 
informatycznymi z zastosowaniem bezpiecznego, wydzielonego łącza VPN lub w inny ustalony  
z Zamawiającym sposób. 

7. Potwierdzeniem należytego wykonania Zgłoszeń Serwisowych będzie każdorazowo Raport serwisowy 
podpisany przez Zamawiającego bez uwag. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi utrzymania w sposób zapobiegający utracie danych 
Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania usług.  
W przypadku, gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu  
o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej czynności lub z chwilą 
przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu. 

§ 7 
GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za Wady Narzędzia, zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną Narzędzia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania Wad Narzędzia, stwierdzonych w okresie 
gwarancji na każde wezwanie Zamawiającego z gwarancji. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości od dnia podpisania Protokołu Odbioru  do dnia 31.12.2024 roku, 
na wszystkie wykonane prace w ramach przedmiotu Umowy, w tym zapewni usuwanie Wad Narzędzia, 
których przyczyną będą Wady tkwiące w Narzędziu, ujawnione w trakcie użytkowania Narzędzia, 
uniemożliwiające poprawne funkcjonowanie udostępnionego Narzędzia. 

4. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, a Wykonawcy 
nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych. 
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5. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia Wad Narzędzia, 
które ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji. Wykonawca będzie zobowiązany do 
usuwania Wad Narzędzia niezwłocznie, nie później niż w terminie do 8 Godzin Roboczych od momentu 
zgłoszenia, przy zachowaniu czasu reakcji do 4 Godzin Roboczych od momentu zgłoszenia. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca oświadcza, że gwarancja jakości obejmuje także 
oprogramowanie. 

7. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przyczyna Wady Narzędzia leży poza Narzędziem, w szczególności  
w infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia Wady Narzędzia, lecz 
jest zobowiązany:  
1) wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Narzędzia poprzez wskazanie elementu, który ją 

powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej 
nieprawidłowości działania Narzędzia; 

2) w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby trzeciej usuwającej 
przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o Narzędziu, potrzebnych 
do przywrócenia pełnej jego funkcjonalności. 

8. Powyższy ust. 7 nie ma zastosowania w przypadku, gdy przyczyna Wady Narzędzia leży poza Narzędziem, 
ale Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej wystąpienie, w szczególności w przypadku, gdy przyczyna 
Wady Narzędzia leży w infrastrukturze Zamawiającego, ale jest skutkiem nieprawidłowej konfiguracji  
lub parametryzacji Infrastruktury Zamawiającego przez Wykonawcę. 

9. Gwarancja opisana w niniejszym paragrafie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady. Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

§ 8 
WYNAGRODZENIE 

1. Łączne Wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1-2 Umowy, nie może przekroczyć kwoty ………………..………… złotych brutto 
(słownie:………………………… złotych), na którą składa się kwota netto w wysokości ……………  złotych 
(słownie: ………………………… złotych) oraz należny podatek VAT.   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie rozliczone w następujący sposób; 
1) z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie etapu I (pierwszego), tj. udostępnienia Narzędzia, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) - 6) Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
kwotę …………….. złotych brutto (słownie: ………………………… złotych); 

2) z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie etapu II (drugiego), tj. świadczenia usługi 
utrzymania Narzędzia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 7) lit. a) – c) Umowy, Zamawiający 
zobowiązuje się płacić Wykonawcy z dołu miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 
………………..…….. złotych brutto (słownie: ………………………… złotych). 

3. Okresem rozliczeniowym dla usługi określonej w ust. 2 pkt 2) jest miesiąc kalendarzowy. W  przypadku,  
gdy okres świadczenia usługi utrzymania Narzędzia nie będzie obejmował  pełnego miesiąca 
kalendarzowego, zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy  za  okres  świadczenia  usługi  w danym 
miesiącu będzie ustalone w wysokości  proporcjonalnej, tj.  wynagrodzenie  za  1  dzień stanowi  
1/30 wynagrodzenia miesięcznego. 

4. Ceny jednostkowe za wykonanie przedmiotu Umowy określa załącznik nr 2 do Umowy – oferta 
Wykonawcy – Formularz cenowy. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Umowy,  
a w szczególności: 
1) cenę za  udostępnienie Narzędzia, w tym koszty udzielenia licencji; 
2) koszty szkolenia Użytkowników Narzędzia u Zamawiającego; 
3) koszty utrzymania Narzędzia, w tym koszty świadczenia usługi hostingu, usługi serwisowej, 

administrowania Narzędziem; 
4) koszty podatku od towarów i usług; 
5) koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na zasadach określonych  

w § 11 Umowy. 
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6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie opłaty i koszty 
związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 
lub mogących mieć wpływ na koszty. 

7. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek opłat i kosztów na etapie przygotowania oferty nie 
może być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej 
Umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu Umowy. 

§ 9 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność wynagrodzenia wymienionego w § 8 ust. 2 pkt 1) Umowy zostanie dokonana po oddaniu 
Narzędzia do eksploatacji i podpisaniu bez uwag przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, przelewem  
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii Protokołu Odbioru  
podpisanego przez Zamawiającego bez uwag. 

2. Płatność miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego wymienionego w § 8 ust. 2 pkt 2) Umowy 
następować będzie z dołu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT,  
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT 
oraz kopii Raportu serwisowego potwierdzającego należyte wykonanie usługi (w danym okresie 
rozliczeniowym) podpisanego przez Zamawiającego bez uwag. 

3. W przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury VAT przez Wykonawcę, termin zapłaty będzie liczony 
od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT. 

4. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, 
(02-781) lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B, (02-034).  
Na fakturze należy podać numer niniejszej Umowy oraz przedmiot rozliczenia/okres rozliczeniowy. 

5. 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. 

6. W przypadku przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, kopie Protokołu 
Odbioru /Raportu serwisowego, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i ust. 2 paragrafu, Wykonawca 
składa w sposób określony w ust. 4, przy czym na kopiach powyższych dokumentów należy nanieść 
odpowiednie adnotacje (numer faktury), które umożliwią Zamawiającemu dołączenie ich  
do odpowiednich faktur VAT. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 10 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną 
przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy, chyba, że szkoda została 
spowodowana działaniem siły wyższej lub wyłączną winą Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie etapu I (pierwszego), w terminie, którym 
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w takim przypadku 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto 
przedmiotu Umowy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1) Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) zwłoki w Czasie Naprawy Awarii, o którym mowa § 6 ust. 2 pkt 1) Umowy, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary 
umownej w wysokości 0,5 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 
pkt 2) Umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 

http://www.efaktura.gov.pl/
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3) zwłoki w usunięciu Wady Narzędzia w stosunku do terminów określonych w Umowie w ramach 
gwarancji, o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 
0,2% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2) Umowy za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki; 

4) odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 3) - 8) 
Umowy, w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej  
w wysokości 20% łącznej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, 
niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej; 

5) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych,  
o których mowa w § 19 Umowy, w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo 
naliczania kary umownej w wysokości 20.000 PLN za każdy przypadek naruszenia. 

6) braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na 
podstawie § 15 ust. 14 – ust. 19 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; 

7) braku wykazania wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu kwoty 1.000,00 zł oraz liczby 
rozpoczętych miesięcy kalendarzowych, w czasie, których nie wykazano faktu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę każdej osoby, co, do których przewidziano taki obowiązek zgodnie z § 
4 ust. 6 Umowy, niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt. 8) Umowy, za 
każdy taki przypadek.  

3. Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć  
30% łącznego wynagrodzenia Umowy, określonego w § 8 ust. 1 Umowy.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 
poniesionej szkody przewyższy zastrzeżone kary umowne. 

5. Zamawiający może potrącać kary umowne naliczone zgodnie z niniejszą Umową z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. O dokonanym potrąceniu Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę. 

§ 11 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 
1) posiada uprawnienia niezbędne do udostępnienia i korzystania z Narzędzia, jego 

aktualizacji/poprawek lub z innych utworów przekazanych w trakcie realizacji Umowy, dalej 
„autorskie prawa majątkowe”, w celu prawidłowego wykonania Umowy; 

2) w chwili podpisania Protokołu Odbioru w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 
Umowy przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
wytworzonej w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz wytworzonych baz danych; 

3) oprogramowanie Narzędzia, jego aktualizacje/poprawki oraz inne autorskie prawa majątkowe  
przekazane w ramach realizacji Umowy, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób 
trzecich, w tym praw autorskich, patentów; 

4) uzyskał zgodę autorów na przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie określonym  
w Umowie; 

5) zapewnia, iż w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom Umowy jakiekolwiek majątkowe lub 
osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do utworów przysługiwały osobom trzecim, w tym 
w szczególności jego pracownikom lub podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że osoby te 
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego przeniosą 
przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego w zakresie 
określonym w niniejszym paragrafie oraz udzielą Zamawiającemu bez dodatkowego 
wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, 
jak i praw osobistych nie mniejszych niż zakres określony w Umowie; 

6) zapewnia, iż autorzy utworów nie będą wykonywali przysługujących im autorskich praw 
osobistych odnośnie utworów w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, iż osoby, 
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które opracują utwory i którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić  
w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek 
zmian, adaptacji i przeróbek Praw własności intelektualnej; 

7) zapewni Zamawiającemu prawo do korzystania z Narzędzia w zakresie niezbędnym  
do zrealizowania przedmiotu Umowy; 

8) zapewni Zamawiającemu wszelkie uprawnienia niezbędne do korzystania z Narzędzia zgodnie  
z jego przeznaczeniem; 

9) zapewni, że wykorzystane w utworach materiały zwolnione były z opłat licencyjnych związanych 
z ochroną praw autorskich lub były wyłączną własnością Wykonawcy. W przypadku użycia 
materiałów należących do osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od autora 
danego materiału zgodę na wykorzystanie materiału do produkcji utworu i do udostępniania 
oraz wykorzystania w zakresie określonym w niniejszym paragrafie oraz przedłożyć tę zgodę; 

10) warunki korzystania z Narzędzia, nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz 
podmiotów trzecich, w tym Wykonawcy lub producentów; 

11) korzystanie z Narzędzia nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało żadnych 
opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca udzieli lub zapewni 
udzielenie stosownej licencji obejmującej prawo korzystania z Narzędzia; 

12) licencja na użytkowanie Narzędzia, w tym jego aktualizacje/poprawki będzie udzielona na czas 
oznaczony określony niniejszą Umową i nie będzie mogła zostać w żaden sposób ograniczona, 
wypowiedziana lub rozwiązana przez Wykonawcę, za wyjątkiem istotnego naruszenia przez 
Zamawiającego warunków licencji.  W przypadku wypowiedzenia licencji na użytkowanie 
Narzędzia, pomimo braku istotnego naruszenia warunków licencji, Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę oraz dostarczy odpowiednie rozwiązanie informatyczne z 
licencjami odpowiadające warunkom zawartym w Umowie. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu od dnia podpisania Protokołu Odbioru do dnia 31.12.2024 r., 
ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niewyłącznej licencji, na korzystnie z Narzędzia. 

3. Wykonawca w ramach udzielonej licencji przekaże Zamawiającemu kody dostępu umożliwiające 
korzystanie z Narzędzia przez sieć teleinformatyczną Internet, najpóźniej w dacie podpisania Protokołu 
Odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
stworzonej w wyniku wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Przeniesienie praw obejmuje 
następujące pola eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie takiej 
Dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, 
taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym 
nośniku pamięci; 

2) obrót Dokumentacją, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Dokumentacji,  
a także rozpowszechnianie Dokumentacji w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie, 
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wskazanego  
w § 8 ust. 1 Umowy: 
1) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 

Dokumentacji (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie  
i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej; 

2) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona Dokumentacja (lub jej 
poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników 
Zamawiającemu. 

6. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do Dokumentacji, o których mowa powyżej, 
nastąpi z chwilą jej wydania Zamawiającemu. 

7. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym, roszczeniem  
o wynagrodzenie albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich  
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do utworów przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie,  
a Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie  
14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia. 

8. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz 
podmiotów trzecich tytułem roszczeń, o jakich mowa w ust. 7 oraz pokryje wszelkie wynikłe z tego 
koszty, w tym koszty postępowań sądowych lub administracyjnych. 

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania 
utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez 
Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.  

§ 12 
Licencje 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, 
Zamawiający uzyska prawo do: 

1) korzystania z dostarczonego Narzędzia na podstawie niewyłącznych, rozciągających się na całe 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji na użytkowanie Narzędzia, jego aktualizacji  
i poprawek, na następujących polach eksploatacji: 
a) wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności; 
b) wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie, 

przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie i stosowanie w tym także utrwalanie  
i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką 
cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash  
lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci.; 

c) instalowanie i deinstalowanie pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji; 
d) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa); 
e) publikacja i wyświetlanie w Internecie i innych mediach oraz publiczne udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w celu wykorzystania w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym; 

f) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Narzędzia, w szczególności 
danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej 
eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania; 

2. Udzielenie licencji na korzystanie z Narzędzia, w tym jego aktualizacji i poprawek następuje 
bezwarunkowo w chwili podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru oraz najpóźniej w chwili 
udostępnienia w przypadku aktualizacji i poprawek Narzędzia.  

§ 13 
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ 

1. W sprawach związanych z realizacją Umowy oraz podpisywania Protokołu Odbioru/Raportów 
serwisowych Zamawiający upoważnia następujące osoby:  

1) ………………………– tel.:   ………………, e-mail: ………………………………………….. 

2) ………………………– tel.:   ………………, e-mail: ………………………………………….. 

2. W sprawach związanych z realizacją Umowy Wykonawcę reprezentować będzie: 

1) ..................................................................................... jako osoba wyznaczona w celu składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy oraz przedkładania przedmiotu Umowy do odbioru  
i podpisywania Protokołu Odbioru / Raportów serwisowych; 

2) .................................................................................... jako osoba wyznaczona do kontaktów  
z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją Umowy.  

3.  Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 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 drogą elektroniczną. 

4.  Wszystkie informacje przekazywane w ramach realizacji Umowy będą przesyłane pisemnie  
na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy lub drogą elektroniczną na dane wskazane w ust. 1 i 2 
paragrafu. 
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§ 14 

PODWYKONAWCY 

(Dotyczy, jeśli Wykonawca korzysta z podwykonawców) 

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac przez Wykonawcę przy współudziale podwykonawcy.  

2. Wykonawca wykona Umowę przy udziale następujących podwykonawców:  

1) ________________ - w zakresie __________________ (jeśli dotyczy). 

3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zleconej 
części prac.  

4. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie  
i na wezwanie Zamawiającego przekaże mu kopie każdej z tych umów.  

5. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej Umowy.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej Umowy.  

7. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, 
jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników  
lub przedstawicieli.  

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis 
art. 122 PZP stosuje się odpowiednio. 

9. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień Umowy zawartych  
w ust. 2-8 upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy 
o zaistnieniu powyższych okoliczności. Oświadczenie to winno zostać złożone w formie pisemnej. 

 

§ 15 
ZMIANY TREŚCI UMOWY 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 
wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  
za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia  
oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów. 

2.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa  
w ust. 1 zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej 
dokumentacją, po akceptacji Zamawiającego. 

3.  W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów.  

4.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1. lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą  
ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
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minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób  
w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę). 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1. lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 
(przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień 
realizowanych przez Wykonawcę). 

6.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1. lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 
(przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień 
realizowanych przez Wykonawcę). 

7. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa 
w ust 1 lit. b.), c) lub d). 

8. W przypadku ust. 1. lit. b) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy 
bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną 
kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi 
przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin 
miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę. 

9. W przypadku ust. 1. lit. c) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który bezpośrednio 
realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją  
oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. 

10. W przypadku ust. 1. lit. d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy 
bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną 
kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi 
przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin 
miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę. 

11. Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w 
przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio 
wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień 
realizowanych przez Wykonawcę (w okresie, na który zawarta jest umowa). Przedłożenie wskazanych 
dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany umowy. 

12. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz stosowną dokumentacją,  
o której mowa w ust. 2 - 7 powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od 
zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia. 

13. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku, gdy  
z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz 
jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane. 

14. Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, gdy średnia wskaźników cen towarów i usług ogłoszonych w komunikatach 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dwa ostatnie kwartały kalendarzowe, poprzedzające 
wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do tożsamej średniej wyliczonej ze 
wskaźników ogłoszonych w kwartale kalendarzowym zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy 
nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania  ofert, w stosunku do tożsamej średniej wyliczonej 
ze wskaźników ogłoszonych w kwartale kalendarzowym składania ofert. Waloryzacja wynagrodzenia 
dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 
Waloryzacja nie dotyczy usług wykonanych przed datą złożenia wniosku. 

15. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 
wynagrodzenia/cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika  
oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji. W przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS 
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w sposób określony w niniejszym punkcie, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu 
wynagrodzenia za usługi wykonane po dniu złożenia wniosku o wartość  wynikową uwzględniającą 
różnicę między przedmiotowym wskaźnikiem GUS w kwartale zawarcia Umowy lub odpowiednio w 
kwartale składania ofert a  wskaźnikiem  GUS w kwartale złożenia wniosku o waloryzację. 

16. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie ust. 14, nie może 
przekroczyć 10% łącznej wartości pierwotnej Umowy. 

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 14-16 zobowiązany jest  
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są usługi, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 
c) zmiana cen dotyczy zakresu realizowanego przez podwykonawcę.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wniosku o waloryzację wynagrodzenia składanego 
na podstawie ust. 14, w szczególności przedstawienia szczegółowej kalkulacji wzrostu kosztów 
składników wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wyliczonego średniego wskaźnika 
GUS, o którym mowa w ust. 14, oraz pisemnego uzasadnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub 
kosztów na koszt wykonania zamówienia objętego Umową. Obowiązek wykazania wpływu ww. zmian 
cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia objętego niniejszą Umową obciąża 
Wykonawcę, a okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku  
z przedmiotem Umowy. 

19. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 14, wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
20. Ponadto, Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 
Umowy, spowodowanych: 

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń 
lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to 
niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 
faktycznego,  

2) siłą wyższą - rozumianą, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej 
staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W 
razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na 
skutek działania siły wyższej. 

21. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) 
dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć 
drugiej Stronie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. 
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Inicjatorem zmian może być 
Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie, w okresie obowiązywania umowy, 
zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

§ 16 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie: 
1) na podstawie art. 456 ustawy Pzp składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie;  
2) jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmian Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
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258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

3) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu Umowy w zakresie etapu I (pierwszego), z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy i zwłoka wynosi  
co najmniej 5 dni; 

4) Wykonawca nie udzielił wymaganych licencji na korzystanie z Narzędzia lub nie przeniósł 
majątkowych praw autorskich na zasadach określonych w § 11 Umowy, z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym 
wezwaniu; 

5) Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie usunie ich 
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu; 

6) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu realizacji Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu; 

7) w przypadku wadliwego, niezgodnego z Umową, działania udostępnionego Narzędzia; 
8) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy. 

3. 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. 

4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z postanowieniami poprzedzającymi, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, czy oświadczenie ma 
skutki w stosunku do całej Umowy, czy tylko jej części. Brak takiej informacji oznacza, iż oświadczenie 
ma skutek wobec całej Umowy.  

§ 17 
ZWROTNY TRANSFER DANYCH 

1. W przypadku upływu terminu realizacji przedmiotu Umowy, odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego, ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub w jakimkolwiek innym przypadku zaprzestania 
świadczenia przez Wykonawcę usługi bieżącego utrzymania Narzędzia, Wykonawca zobowiązany jest 
do umożliwienia Zamawiającemu pobrania wszystkich baz danych zgromadzonych na serwerze 
zewnętrznym udostępnionym przez Wykonawcę w związku z utrzymaniem Narzędzia oraz przekazania 
Zamawiającemu kopii zapasowych baz danych  utworzonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca nie może usunąć danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, chociażby niniejsza Umowa 
przestała obowiązywać, zanim nie otrzyma pisemnego potwierdzenia Zamawiającego, że zostały one 
odpowiednio zabezpieczone przez Zamawiającego. 

3. Po uzyskaniu potwierdzenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego trwałego usunięcia danych Zamawiającego ze swoich zasobów, co 
zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy, przekazanym Zamawiającemu w terminie do 3 Dni 
Roboczych od dnia usunięcia danych. 

§ 18 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SIŁY WYŻSZEJ 

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”. 
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4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się z zobowiązań 
umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony Umowy mogą rozwiązać Umowę w całości 
lub w części. W przypadku rozwiązania Umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i końcowe rozliczenie 
będzie uzgodnione przez Strony Umowy. 

§ 19 
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 nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania, nieudostępniania w 

żaden inny sposób osobom trzecim:  
1) informacji zastrzeżonych, jako tajemnica Stron w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
2) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją 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 –  
podwykonawcom, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru,  
w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z 
innej umowy. 

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. 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. W tym celu Strony zawarły umowę o przetwarzanie danych osobowych stanowiącą 
załącznik nr 4 do Umowy. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub 
w celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

8. 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. 

9. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej  
Umowy oraz w ciągu 10 (dziesięciu) lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.  

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

§ 20 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  
lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego lub jego realizacji. 
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dodatkowa klauzula stosowana w przypadku, 
gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, w tym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą 

Zgodnie z art. 13 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”, Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) ul. W.K. Roentgena 5,  
02-781 Warszawa. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. 
Telefon 22 5462889, e-mail iod@pib-nio.pl . 

3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy jest niezbędne podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie 

osoby, której dane dotyczą;; 
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: 

 ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

 rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy,  

 ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

 ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

 ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ze względu na uzasadnione interesy Administratora, w zakresie: ustalenia, 

obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne 
Administratora. 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych  
oraz o dostępie do informacji publicznej. Odbiorcami danych osobowych mogą być również: podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty kontrolne i nadzorcze; procesorzy w związku  
ze zleconymi przez Zamawiającego działaniami; osoby lub podmioty wykonywujące na rzecz NIO-PIB 
usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz świadczące pomoc prawną. 

5. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane Wykonawcy mogą być 
przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, że zapewnią one odpowiedni stopień ich ochrony. 

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku w którym wygasła 
umowa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o czas przedawnienia roszczeń, 
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez 
czas wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości i prawa podatkowego, 
prawa zamówień publicznych oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio jego osoby jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO. 

9. Wykonawca posiada: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
10. Wykonawcy nie przysługuje: 

mailto:iod@pib-nio.pl
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- 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 dla tych działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

§ 21 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

2. Na podstawie artykułu 4c ustawy z dnia 9 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy  
w rozumieniu art. 4 pkt. 6 powyższej ustawy. 

3. Wszelkie spory między stronami wynikłe w związku z niniejszą Umową, których Strony nie rozstrzygną 
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden  
dla Wykonawcy. 

6. Niżej wymienione załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy OPZ (zał. nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia); 
1) Załącznik nr 2– Oferta Wykonawcy – Formularz cenowy; 
2) Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu Odbioru; 
3) Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
4) Załącznik nr 5 – Klauzule RODO. 

 
WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do umowy nr …………./2022 
 
 

WZÓR 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU  
 

sporządzony w ………………. dnia ...................... 
 

 
Dot. Umowy nr ………./2022 z dnia …………………. 
 
Przedmiot umowy: 
Usługa udostępnienia oraz utrzymania narzędzia do komunikacji cyfrowej z personelem medycznym, 
pacjentami i innymi członkami społeczeństwa. 
 
ZAMAWIAJACY: 
Narodowy Instytut Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy 
ul.  W.K. Roentgena 5, 02 – 781 Warszawa 
 
Upoważniamy przedstawiciel Zamawiającego: 
 
Pan/Pani ……………………………………………………… 
 
WYKONAWCA: 
 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
Upoważniamy przedstawiciel Wykonawcy: 
 
Pan/Pani ………………………………………………… 
 
 
1. Wyszczególnienie: 

 
Specyfikacja/Przedmiot odbioru: 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.  Decyzja o odbiorze 
Zamawiający stwierdza, że przedmiot Umowy: 

1) wyszczególniony w poz. ………………….. zostaje odebrany*, 

2) wyszczególniony w poz. ………………….. NIE zostaje odebrany*, 

 

3. Przyczyny odmowy odbioru: 
 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. 
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4. Dostarczone dokumenty, w tym lista obecności z przeprowadzonego szkolenia: 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
5. Uwagi i postanowienia dodatkowe (jeśli dotyczy): 
 
…………………………………………………………………………………………………………….………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 
 

Osoby dokonujące czynności przekazania i odbioru: 
 

 

 
 
 
                                      
 

 
  

……………………..………………………………………..                         ………………………………………………………….…………. 
Upoważniamy przedstawiciel Wykonawcy  Upoważniamy przedstawiciel Zamawiającego 
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Załącznik do Protokołu Odbioru  

 

Wzór 

Lista osób – uczestników szkolenia 

 

Niniejszym potwierdzam przeprowadzenie szkolenia w dniu ……………………….. o godzinie ………………………….. 

Przeprowadzone szkolenie dotyczy: …………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Lp. imię i nazwisko pracownika podpis pracownika 

1.  

  

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

……………………..………………………………………..                         ………………………………………………………….…………. 
Upoważniamy przedstawiciel Wykonawcy  Upoważniamy przedstawiciel Zamawiającego 
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Załącznik nr  4 do umowy nr ……./2022 

Klauzule RODO 

KLAUZULA DLA WYKONAWCÓW W PRZYPADKU WPISYWANIA W UMOWIE DANYCH OSÓB 
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni a 27 kwietnia 2016r. 
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”, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) ul. W.K. Roentgena 5,  
02-781 Warszawa. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. 
Telefon 22 5462889, e-mail iod@pib-nio.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach zawartej umowy pomiędzy NIO-PIB  
a Pani/Pana pracodawcą. 

4. NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana: imię, nazwisko, stanowisko/ pełnioną funkcję, numer telefonu, 
adres e-mail – w zależności od danych zawartych w umowie. 

5. Pani/Pana dane osobowe NIO-PIB uzyskał od Pani/Pana pracodawcy. 
6. NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności  
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie realizacji zawartej umowy oraz ustalenia, obrony  
i dochodzenia roszczeń. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania zakupowego na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy 
Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy) oraz o dostępie do informacji publicznej, podmioty 
kontrolne i nadzorcze, procesorzy w związku ze zleconymi przez nas działaniami, osoby lub podmioty 
wykonywujące na rzecz NIO-PIB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz świadczące pomoc 
prawną . 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku w którym zakończono 
postępowanie o udzielenie zamówienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie  
i przez czas wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO. 

10. 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. 

11. 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. c RODO. 

 


