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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Wzór Umowy nr CeZ/…/2020  

 

zawarta pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum e- Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, zwanym dalej „Zamawiającym” który 

reprezentuje: 

…………………… – Dyrektor …………………………. 

a 

.......................................  (nazwa  Wykonawcy),  z  siedzibą  w ........................przy ul………………………………; 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

…….................. pod numerem KRS ……………........, posiadający REGON…………….… 

i nadany NIP .........................., wysokość kapitału zakładowego: , wysokość kapitału wpłaconego: 

……….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną zgodnie z odpisem z rejestru (lub na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa) przez: 

...................................... - ................................................... 

 

albo (imię i nazwisko Wykonawcy), prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą …………………. z siedzibą w ……………… przy ul , 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

REGON …………………………, NIP..............................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji (lub na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa) przez: 

 

…………………………….. - ……………………… łącznie zwanymi „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 
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Definicje: 

 

Błąd krytyczny Błąd w Systemie, który uniemożliwia wykorzystywanie podstawowych 

funkcji w szczególności uniemożliwiających logowanie do Systemu 

zarządzania ryzykiem (RM). 

Błąd zwykły Błąd inny niż opisany w Błędzie krytycznym, w szczególności taki błąd w 

Systemie, który ma niewielki bezpośredni wpływ na działanie i 

bezpieczeństwo Sytemu a wszystkie podstawowe funkcjonalności Systemu 

są zachowane.  

Czas reakcji Okres od momentu Zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem 

identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu podjęcia 

pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.   

Dokumenty Dokumenty wytworzone w ramach realizacji umowy w szczególności: 

zaktualizowana metodyka zarządzania ryzykiem, Dokumentacja techniczna 

wdrożonego Systemu, instrukcje obsługi i administracyjna, diagramy BPMN, 

procedury procesu zarządzania ryzykiem. 

Dni robocze dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy i dni wolnych u Zamawiającego 

Propozycja Rozwiązania rozwiązanie organizacyjne lub techniczne stosowane w przypadku 

wystąpienia Błędu krytycznego lub Błędu zwykłego, które proponuje 

rozwiązanie zgłoszonego Błędu lub je kompensuje.  

System  Oprogramowanie służące do zarządzania ryzykiem (RM). 

Zgłoszenie Poinformowanie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego za 

pomocą wiadomości e-mail, strony internetowej lub systemu do zgłoszeń 

udostępnionego przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy 

o zaistniałym wydarzeniu powodującym konieczność podjęcia przez niego 

interwencji serwisowej. Zgłoszenie może dotyczyć Błędu zwykłego albo 

krytycznego. 

Zapewnienie licencji Przez zapewnienie licencji rozumie się udzielenie licencji lub sublicencji 

Zamawiającemu przez Wykonawcę lub nabycie przez Wykonawcę od 

podmiotu trzeciego na rzecz Zamawiającego licencji na warunkach 

określonych w Umowie i przekazanie ich Zamawiającemu.  
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie u Zamawiającego Systemu, którego celem jest 

zarządzanie ryzykiem. 

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany w następujących Etapach: 

1) Etap I - dostawa, instalacja Systemu do zarządzania ryzykiem na udostępnionym przez Zamawiającego 

środowisku oraz aktualizacja metodyki zarządzania ryzkiem w zakresie: oceny ryzyka (identyfikacji, 

analizy, ewaluacji/szacowania ryzyka) w oparciu o co najmniej 4 podstawowe atrybuty 

bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami wskazanym w pkt 1.1 OPZ dla danego Etapu; 

2) Etap II – wdrożenie/implementacja metodyki zarządzania ryzykiem do Systemu  zarządzania ryzykiem 

w zakresie Cyberbezpieczeństwa do Systemu zgodnym z audytem KSC z Załącznika nr 1 do OPZ 

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 1.2 OPZ dla danego Etapu; 

3) Etap III - wdrożenie/implementacja metodyki zarządzania ryzykiem w pozostałych obszarach 

Załącznika nr 2 do OPZ wraz z instruktażem stanowiskowym w ramach obsługi, administracji oraz 

szacowania 5 wybranych przez Zamawiającego ryzyk/na dany obszar z wykorzystaniem użytej 

metodologii w ramach oceny ryzyka, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 1.3 OPZ dla danego 

Etapu. 

3.Szczegółowy wymagania dla Systemu oraz sposób realizacji Etapów został zawarty jest w Załączniku nr 1 

do Umowy. 

 

§2 

Termin Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Etapów Umowy w następujących terminach: 

1)  Etap I – do 10 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy; 

2) Etap II -  do 20 Dni roboczych od dnia odbioru Etapu I; 

3) Etap III- do 25 Dni roboczych od dnia odbioru Etapu I. 

2. Wykonawca zapewni gwarancję Systemu przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru 

Etapu III na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy. 

 

§ 3 
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Zasady Realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową oraz złożoną 

Ofertą, której kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Dokumenty i System dostarczone w ramach realizacji umowy będą poddane przez Zamawiającego 

procedurze akceptacji. Do akceptacji każdego Etapu niezbędne jest dostarczenie wszystkich 

warunków realizacji etapu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy, t.j.: 

1) (Etap 1)  

a) Potwierdzenie dokonania dostawy na infrastrukturę IT zamawiającego, 

b) Potwierdzenie instalacji Systemu do zarządzania ryzykiem (RM) na udostępnionym przez 

Zamawiającego środowisku.   

c) Zaktualizowanej Metodyki zarządzania ryzkiem w zakresie: oceny ryzyka (identyfikacji, 

analizy, ewaluacji/szacowania ryzyka) w oparciu o co najmniej 4 podstawowe atrybuty 

bezpieczeństwa informacji: poufność, integralność, dostępność, autentyczność, dla 

aktywów podstawowych i wspierających świadczenie usługi kluczowej; 

prawdopodobieństwa zagrożeń dla usługi kluczowej; ryzyk dla systemów 

wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej, infrastruktury na której jest ona 

świadczona i utrzymywana; procesów związanych z obszarem Cyberbezpieczeństwa 

wynikającego z aktualnej Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z 

rozporządzeniami oraz zgodności z normami wymienionymi w Minimalnych wymaganiach 

co do zgodności.  

2)(Etap 2) Potwierdzenie Wdrożenia/implementacja metodyki zarządzania ryzykiem do Systemu  

w zakresie Cyberbezpieczeństwa zgodnym z audytem KSC z Załącznika nr 1 do OPZ, w tym m.in.:  

a) Opracowanych i zaprojektowanych formularzy. 

b) Opracowanych i zaprojektowanych skryptów.  

c) Opracowanych i zaprojektowanych monitów.  

d) Wgranie/wprowadzenie danych do bibliotek systemowych.  

e) Zdefiniowanych ról i uprawnień użytkowników.  

f) Założenie kont użytkowników zgodnie z rolami i uprawnieniami.  

g) Potwierdzenie przeprowadzanego wraz z wydelegowanym zespołem Zamawiającego z 

instruktażem stanowiskowym z obsługi systemu.  

h) Potwierdzenie przeprowadzanego wraz z wydelegowanym zespołem Zamawiającego z 

instruktażem stanowiskowym administracji systemem. 
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i) Potwierdzenie przeprowadzonego szacowania minimalnie 50 wybranych przez 

zamawiającego ryzyk z wykorzystaniem użytej metodologii w ramach oceny ryzyka 

(identyfikacji, analizy, ewaluacji/szacowania ryzyka).  

j) Potwierdzenie procedury i diagramów BPMN procesu zarządzania ryzykiem. 

3)(Etap 3) Potwierdzenie wdrożenia/implementacji metodyki zarządzania ryzykiem w pozostałych 

obszarach - Załącznik nr 2 do OPZ, w tym m.in.: 

a) Potwierdzenie wykonania instruktażu stanowiskowego w ramach obsługi Systemu. 

b) Potwierdzenie wykonania instruktażu stanowiskowego w ramach administrowania 

Systemem. 

c) Potwierdzenie realizacji szacowania 5 wybranych przez zamawiającego ryzyk/na dany 

obszar z wykorzystaniem użytej metodologii w ramach oceny ryzyka (identyfikacji, 

analizy, ewaluacji/szacowania ryzyka),  

d) Potwierdzenie opracowania i zaprojektowania formularzy.  

e) Potwierdzenie opracowania i zaprojektowania skryptów. 

f) Potwierdzenie opracowania i zaprojektowania monitów.  

g) Potwierdzenie wgrania/wprowadzenia danych do bibliotek systemowych.  

h) potwierdzenie zdefiniowania ról i uprawnień użytkowników i administratorów.  

i) Założenie kont użytkowników zgodnie z rolami i uprawnieniami. 

j) Potwierdzenie procedur i diagramów BPMN i procedur zarządzania ryzykiem dla 

poszczególnych obszarów. 

k) Przygotowanie i przekazanie czytelnej instrukcję obsługi i administracji systemem, 

konfiguracji w języku polskim w formie pliku PDF pliku/plikach PDF. 

l) Przygotowanie dokumentacji technicznej wdrożonego systemu. 

3. Dokumenty wytworzone przez Wykonawcę i przedstawiane do odbioru powinny być 

wersjonowane i dostarczone w postaci elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej. W przypadku 

Dokumentów dostarczanych w  postaci papierowej, każdy Dokument powinien być podpisany 

przez przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy dokument nie będzie czytelny dla 

Zamawiającego Wykonawca przyjmie uwagi i poprawi Dokument zgodnie z jego wytycznymi. 

4. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag do przedstawionych przez Wykonawcę Dokumentów. 

Dokumenty te stają się obowiązujące po ich ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. 

5. W przypadku przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Dokumentów do akceptacji, 

Zamawiający w ciągu 3 Dni roboczych ustosunkuje się do przekazanego Dokumentu i może 
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przedstawić uwagi w postaci uzgodnionej przez Strony. Jeśli Zamawiający nie przedstawi uwag w 

tym terminie, Strony uznają Dokument za zaakceptowany. Po przekazaniu uwag przez 

Zamawiającego, Wykonawca ma 2 Dni robocze na przekazanie do akceptacji poprawionej wersji 

Dokumentu. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca oddelegował do realizacji 

przedmiotu umowy pracowników, którzy nie posiadają kwalifikacji niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy, Zamawiający zgłasza taki fakt Wykonawcy pisemnie. Wykonawca 

niezwłocznie dokonuje zmian w obsadzie kadrowej realizującej przedmiot umowy. Fakt zmiany 

pracowników Wykonawcy nie będzie podstawą do zmian terminu realizacji danego Etapu. 

7. Szczegółowy wykaz wymagań dotyczących dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę na 

każdym Etapie oraz zakres prac związanych z poszczególnymi Etapami zostały określone w 

Załączniku nr 1 do Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Etapów Umowy w Dni robocze w godzinach 8 -16 

chyba, że Strony postanowią inaczej. 

9. W sytuacji, gdy wdrożony System będzie niezgodny z Umową i szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i braki w Systemie zgodnie z 

procedurą opisaną w § 4 Umowy. 

 § 4 

Odbiór świadczeń Wykonawcy 

1. Warunkiem akceptacji odbioru: 

1) Etapu I jest: 

a) dostawa i instalacja Systemu, 

b) aktualizacja metodyki zarządzania ryzkiem; 

2) Etapu II jest wdrożenie/implementacja metodyki zarządzania ryzykiem do Systemu  zarządzania 

ryzykiem w zakresie Cyberbezpieczeństwa do Systemu zgodnym z audytem KSC z Załącznika nr 1 

do OPZ; oraz szacowanie 50 wybranych przez zamawiającego ryzyk/na z wykorzystaniem użytej 

metodologii w ramach oceny ryzyka. 

3) Etapu III jest: 

a) wdrożenie/implementacja metodyki zarządzania ryzykiem w pozostałych obszarach 

Załącznika nr 2 do OPZ  

b) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w ramach obsługi, administracji; 
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c) szacowanie 5 wybranych przez zamawiającego ryzyk/na dany obszar z wykorzystaniem 

użytej metodologii w ramach oceny ryzyka. 

2. Odbiór każdego Etapu Umowy będzie potwierdzony protokołem odbioru Etapu podpisanym przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Wykonawca zawiadomi droga elektroniczną, na adres email przedstawiciela Zamawiającego, o 

gotowości do odbioru nie później niż 3 Dni robocze przed planowanym dniem przekazania Etapu do 

odbioru, przesyłając informację zawierającą oznaczenie Etapu i planowaną datę przekazania Etapu do 

odbioru. 

4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od daty przedstawienia do odbioru dokona odbioru Etapu po 

uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego wykonania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej przeprowadzenia czynności związanych z 

odbiorem jakościowym etapów. 

6. Jeżeli w wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający stwierdzi, że dany Etap został 

wykonany należycie, wówczas Strony niezwłocznie podpiszą protokół odbioru wykonania tego Etapu. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, błędów, wad, uwag bądź rozbieżności z 

wymaganiami, Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia w tym zakresie, a Wykonawca 

bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany będzie do ich uwzględnienia w terminie 3 Dni roboczych 

od dnia ich otrzymania i w tym terminie ponownie zgłosić gotowość do odbioru Etapu. 

8. Jeżeli w wyniku ponownego sprawdzenia Zamawiający stwierdzi, że dany Etap ponownie nie został 

wykonany należycie, wówczas Zamawiający może, wedle swego wyboru: 

1) odmówić odbioru wykonania tego Etapu, co równoznaczne jest z jego niewykonaniem albo 

2) ponownie przekazać Wykonawcy swoje zastrzeżenia w tym zakresie. 

9. Jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 pkt b, wówczas zastosowanie mają 

postanowienia ust. 4, a za datę przedstawienia Etapu do odbioru przyjęta zostanie data usunięcia 

zastrzeżeń Zamawiającego. Kary umowne za opóźnienie przedstawienia Etapu do odbioru będą 

naliczane zgodnie z § 8 Umowy.  

10. Wszystkie protokoły odbioru Etapu zostaną sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

11. Odbiór końcowy Systemu będzie polegał na stwierdzeniu przez Strony, że System spełnia wymagania 

wynikające z Umowy, i wszystkie Etapy zostały odebrane przez Zamawiającego. Odbiór końcowy 

Systemu zostaje potwierdzony podpisaniem przez obie Strony Końcowego Protokołu Odbioru Systemu 

wnioskującego o rozliczenie finansowe. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 6. 
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12. Problemy organizacyjno-logistyczne Wykonawcy nie stanowią podstawy do wystąpienia o wydłużenie 

terminów odbioru Etapów określonych w niniejszej Umowie. 

13. Miejscem przeprowadzenia wszystkich odbiorów jest siedziba Zamawiającego. 

 

§ 5 

Zobowiązania i oświadczenia Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług związanych z Umową z należytą starannością, w 

sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej w zakresie i w 

sposób określony w Umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczając System oraz usługi nie narusza jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych lub osobistych takich osób. W przypadku 

skierowania roszczeń do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia 

takich roszczeń, co oznacza zwolnienie Zamawiającego z tego tytułu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, 

2) zapoznania się i zobligowania do ich stosowania, osób skierowanych do realizacji Umowy w siedzibie 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z 

realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ na jakość, terminowość bądź zakres wykonania przedmiotu 

Umowy. Nieprzekazanie  takich informacji w sytuacji, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, 

przy zachowaniu należytej staranności w realizacji Umowy, powinien wiedzieć, powoduje że wszelkie 

koszty i czynności dodatkowe związane z konsekwencjami zdarzeń obciążą Wykonawcę. 

7. Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niedołączania – bez zgody Zamawiającego – żadnych urządzeń 

własnych Wykonawcy (np. komputery przenośne) do środowiska informatycznego Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody Zamawiającego na instalację jakiegokolwiek 

oprogramowania pochodzącego spoza środowiska sprzętowego i systemowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować żadnych danych Zamawiającego, w szczególności danych 

osobowych, z wyjątkiem danych niezbędnych dla wykonania Umowy w zakresie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 
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11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prace wykonywane w środowisku informatycznym 

Zamawiającego mogą być monitorowane. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wdrażać System w sposób minimalizujący zakłócenia organizacji pracy u 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca oświadcza, iż System nie posiada mechanizmów programowych, które umożliwiłyby 

automatyczne przekazywanie jakichkolwiek danych poza sieć Zamawiającego. Automatyczne 

przekazanie jakichkolwiek danych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

14. Zamówienie będzie realizowane, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Covid19, w sposób zdalny, 

za pośrednictwem połączenia zdalnego, lub na życzenie Wykonawcy w formie stawienia się osobiście 

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie. Wykonawca przedstawi listę 

osób, którym zostanie przydzielony odpowiedni czasowy dostęp do zasobów na których realizowana 

będzie instalacja i wdrożenie u Zamawiającego. 

15. Dostawca przekaże Zamawiającemu pełen dostęp administracyjny do bazy danych i pełną 

dokumentację techniczną, w tym opis struktur bazy danych. 

16. Zamawiający zobowiązuje się do należytego i terminowego  dokonywania  odbiorów  zgodnie  z 

Umową. 

 

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom 

(dalej: „Podwykonawca”, „Podwykonawcy”), z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2. Wykonawca wykona Umowę przy udziale następujących Podwykonawców: 

1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] 

________________ - w zakresie __________________, 

2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] 

________________ - w zakresie __________________, 

3) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] 

________________ - w zakresie __________________. 

3. Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b 

ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy. 

4. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy 

przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, 

w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 2. 

5. Do wniosku Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie żądał 

oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że 

wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia wskazanych w 

ofercie, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych 

podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne. Nie narusza 

to uprawnień Zamawiającego do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Umowach z ewentualnymi podwykonawcami 

zobowiązania do zachowania przez podwykonawców poufności, o której mowa w Umowie, 

obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązków 

nałożonych na Wykonawcę niniejszą Umową, a które powinny być wykonywane przez 

podwykonawców ze względu na uwarunkowania Zamawiającego lub innych osób trzecich. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy obejmujące wszelkie 

obciążenia związane z realizacją Umowy w tym: licencje, świadczeń gwarancji na wdrożony System, 

opłaty i podatki w tym podatek od towarów i usług (VAT) wynosi ………………… złotych brutto (słownie: 

……………………… 00/100).  

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



 
 

11 Z 26 

Centrum e-Zdrowia tel.: +48 22 597-09-27  
ul. Stanisława Dubois 5A fax: +48 22 597-09-37 NIP: 5251575309 
00-184 Warszawa biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl REGON: 001377706 
 

rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury albo rachunku w postaci elektronicznej lub 

papierowej na adres określony w § 15 ust. 3 pkt 1 lub w sposób określony w ust. 5, na numer rachunku 

bankowego Wykonawcy podany na fakturze albo w oświadczeniu dołączonym  

do rachunku.  

3. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku przez Wykonawcę jest zaakceptowany i podpisany przez 

przedstawicieli Stron Końcowy Protokół Odbioru Systemu wnioskujący o rozliczenie finansowe. 

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 

przelewu do realizacji.  

5. Zamawiający odbierze od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną związaną z realizacją 

Umowy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2191). 

Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do 

Zamawiającego za pośrednictwem ww. platformy. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

Prawa autorskie i warunki licencyjne 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, licencje  

do Systemu, w tym na jego aktualizacje.  

2. Nabycie licencji, o których mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu; 

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i 

w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do 

pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 

włączając w to sporządzanie ich kopii zapasowych, jeżeli jest to niezbędne  

do korzystania z Systemu; 

3) rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych Zamawiającego; 

4) prawo do wykorzystywania Systemu dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych  

dla potrzeb Zamawiającego; 
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5) prawo do przenoszenia Systemu na inną platformę systemową. 

3. Licencje na System nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych  

w Umowie, a w szczególności nie mogą ograniczać korzystania z infrastruktury sprzętowej 

i posiadanego oprogramowania Zamawiającego oraz innego oprogramowania zainstalowanego przez 

Zamawiającego lub innych uprawnionych użytkowników, a także ograniczać możliwości powierzenia 

utrzymania infrastruktury sprzętowej i posiadanego oprogramowania  podmiotom trzecim niezależnym 

od Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewnia, że licencja na korzystanie z Systemu nie będą zawierały ograniczeń polegających 

na tym, że System może być używany wyłącznie na jednej dedykowanej platformie sprzętowej lub może 

być wdrażany wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów. 

5. Wykonawca udziela licencji na korzystanie z Systemu na czas nieoznaczony.  

6. Licencja na korzystanie z Systemu mogą zostać wypowiedziana nie wcześniej niż  

po upływie 5 lat od zakończenia okresu gwarancji, przy czym okres wypowiedzenia nie może być krótszy 

niż 5 lat. Okres wypowiedzenia w przypadku poważnego naruszenia przez Zamawiającego warunków 

licencji nie może być krótszy niż 1 rok, który jest liczony od momentu gdy Zamawiający nie zaprzestanie 

naruszania pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanych naruszeń.  

7. W razie ujawnienia w trakcie wykonywania Umowy i po wykonaniu Umowy jakichkolwiek roszczeń 

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

związane z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich pracowników oraz 

zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich wydatków, w tym odszkodowań, opłat, 

wynagrodzeń, kosztów, w tym kosztów procesowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, 

zapłaconych z ww. tytułów przez Zamawiającego. 

8. Z dniem podpisania odpowiedniego Protokołu odbioru Etapu Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1 Umowy, autorskie prawa majątkowe (oraz 

własność egzemplarzy utworów) do Dokumentów, stworzonych przez Wykonawcę w wyniku realizacji 

danego Etapu, obejmujące prawo do korzystania i rozporządzania tymi Utworami, na następujących 

polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, 

2) korzystanie z utworów w sieci komputerowej, w tym Internet i intranet, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
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publiczne udostępnianie utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie w ramach sieci informatycznych, 

w szczególności sieci Internet, 

4) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w 

Dokumentach, 

5) tłumaczenie i dokonywanie jakichkolwiek zmian w Dokumentach. 

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentów obejmuje również prawo do korzystania, 

pobierania pożytków i rozporządzenia bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy wszelkimi 

opracowaniami Dokumentów wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za 

zgodą Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za wady prawne Dokumentów powstałych w 

ramach wykonywania niniejszej Umowy, w szczególności w przypadku skierowania przeciwko 

Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im autorskich praw  

majątkowych. Zamawiający zawiadamia o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, a Wykonawca 

zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności i zaspokojenia powyższych 

roszczeń. 

11. Z chwilą rozwiązania Umowy, Wykonawca w ramach wypłacanego wynagrodzenia, przenosi na 

Zamawiającego wytworzone do dnia rozwiązania Umowy autorskie prawa majątkowe do Dokumentów 

na polach eksploatacji: 

1) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w 

Dokumentach, 

2) tłumaczenie i dokonywanie jakichkolwiek zmian w Dokumentach. 

 

 

§ 9. 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

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

o którym mowa w § 7 ust. 1, przy czym w przypadku odstąpienia od części Umowy, podstawą naliczenia 

kary umownej jest wartość umowy brutto w części objętej odstąpieniem.  
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2. W przypadku przekroczenia terminów realizacji Etapów I – III wskazanych w § 2 Zamawiający może 

naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia wskazanego w §7 ust.1  za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu przedstawienia Etapu do odbioru określonego w §2. 

3. Za każdy przypadek nienależytego wykonania Umowy, innego niż opóźnienie, w szczególności 

polegający na nie stosowaniu się do uwag Zamawiającego albo zaleceń audytu, naruszania obowiązków 

w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w 

wysokości do 20% wartości Umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku niedotrzymania przez 

Wykonawcę czasu: 

1) rozwiązania Błędu zwykłego w wysokości 0,01% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) rozwiązania Błędu krytycznego w wysokości 0,05 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o 

której mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdą rozpoczęty dzień zwłoki; 

6. Za naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z §6 ust. 7 Zamawiający ma prawo naliczyć 

karę umowną w wysokości do 10% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7ust. 

1 Umowy.  

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wskazanego w pkt I ppkt 5.3 Załącznika nr 4 

do Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary w wysokości 100 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

8. W razie naruszania zasad określonych § 14 ust. 1 przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczenia 

kary umownej w wysokości do 10 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 

ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia.  

9. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 20% maksymalnej 

łącznej wartości przedmiotu Umowy, określonej w § 7 ust. 1. 

10. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej 

kary umowne na zasadach ogólnych. 

11. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach 

tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, w 

szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 

faktury lub rachunku. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, 
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na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania 

pisemnego potwierdzenia. 

 

§ 10. 

Gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia gwarancji na wdrożony System przez okres 24 

miesięcy od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Systemu wnioskującego o rozliczenie 

finansowe. 

2. Realizacja usług gwarancyjnych będzie odbywać się na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do 

Umowy. 

§ 11 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem 

nieważności. 

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

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

na realizację przedmiotu Umowy; 

2) zmianie podlega sposób wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna  

dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub 

o ile zmiana taka jest konieczna dla wykonania celu Umowy; 

3)  niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności  

lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie 

miały wpływu; 

4) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili składania ofert, nie powodujących 

zmiany przedmiotu Umowy; 

5) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia 

w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili składania ofert, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu 

przedmiotu Umowy; 

6) niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, na skutek okoliczności, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowego terminu na 
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realizację zadania z zastrzeżeniem, iż nie może być on dłuższy niż 10 dni roboczych od terminu 

pierwotnego. Wykonawca powołując się na okoliczności, o których mowa powyżej, przedstawi 

Zamawiającemu informacje potwierdzające ich wystąpienie. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w innych przypadkach przewidzianych zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 12. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy niezgodnie z jej 

postanowieniami lub  rażąco  nie  wywiązuje  się  z  pozostałych  obowiązków  określonych  w Umowie, 

przy czym prawo do rozwiązania Umowy może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał 

Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięciu skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni 

termin nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał 

naruszeń, ani nie usunął ich skutków. 

3. Odstąpienie od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odstąpienie od Umowy musi zawierać uzasadnienie. 

4. Za dzień odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień doręczenia 

Wykonawcy odpowiedzenia na piśmie za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres Wykonawcy. W 

przypadku nie doręczenia przez operatora pocztowego, dniem odstąpienia Umowy jest upływ terminu 

wskazanego w powtórnym zawiadomieniu o złożeniu przesyłki pocztowej u operatora pocztowego lub 

uprawnionego podmiotu. 

5. Odstąpienie od Umowy nie wyklucza dochodzenia kar umownych. 

 

§ 13. 

Siła Wyższa 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej 

Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 

niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które 
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uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, 

pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich 

okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie 

i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe  i musi szukać racjonalnych 

środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą      w drodze 

wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań 

oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony 

postanowiły inaczej. 

 

§ 14. 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w okresie 

obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu: 

1) informacji związanych z działalnością Zamawiającego oraz wykonywaniem Umowy; 

2) informacji lub danych uzyskanych w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na 

sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, 

bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub 

decyzji odpowiednich władz publicznych. 

2. Strony ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy traktować będą jako 

poufne i żadna ze Stron nie będzie ich ujawniać osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony 

Umowy oraz, że każda ze Stron będzie wykorzystywać je jedynie do realizacji zobowiązań wynikających 

z Umowy, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku 

naruszenia postanowień Umowy. 

3. Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji poufnej, podmiocie, któremu 

informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia informacji. Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem informacji. 
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4. Wszelkie materiały i dokumenty zawierające dane dotyczące prac, w tym dane osobowe, w których 

posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, są i pozostaną 

własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu na pisemne żądanie nie później niż 

7 dni po zakończeniu obowiązywania Umowy. 

5. Wszystkie dokumenty oraz ich kopie, które zostaną sporządzone przez Wykonawcę w związku z 

wykonywaniem Umowy,  a także nośniki danych wykorzystane do sporządzenia dokumentów i ich kopii, 

zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

Wykonawca może zatrzymać kopie takich dokumentów za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym 

nie dotyczy to dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę ustawowo chronioną. 

7. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani 

jakiejkolwiek specyfikacji lub informacji dostarczonej  przez Zamawiającego, lub na jego rzecz  w 

związku z niniejszą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

8. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę drugiej Strony, zainteresowany 

zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do drugiej Strony o wyjaśnienie takiej wątpliwości. 

9. Informacje poufne mogą być ujawniane na żądanie sądu, prokuratury, policji i innych organów   w 

związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 

10. Wykonawca, jego pracownicy i współpracownicy zaangażowani we wdrożenie Systemu do zarządzania 

ryzykiem  podpiszą oświadczenie o zachowaniu poufności wraz z podanie numeru PESEL, który będzie 

weryfikowany przez Zamawiającego w momencie nadawania uprawnień do poszczególnych 

systemów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5. 

 

§ 15. 

…… Komunikacja 

1. Do współpracy z Wykonawcą i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisania 

Protokołów, upoważnione są następujące osoby ze strony Zamawiającego: 

1) Pan ……………, tel.: +48 ………………., e-mail: ..............@csioz.gov.pl  lub 

2) Pan ……………. tel.: +48 ……………….. e-mail: ..............@csioz.gov.pl. 

2. Do współpracy z Zamawiającym i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisania 

Protokołów, upoważnione są następujące osoby ze strony Wykonawcy: 

Pan/Pani …………………………..  tel.: +48 ……………….. e-mail:……..@................................... 

3. W przypadku korespondencji Stron w postaci elektronicznej lub papierowej, będzie ona przesyłana: 

mailto:..............@csioz.gov.pl
mailto:..............@csioz.gov.pl
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1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

Warszawa lub kancelaria@csioz.gov.pl ; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: ………………………., ul. ……………, ………………… lub ………………….. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę o zmianie danych, o których mowa  

w ust. 1- 3. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się skuteczna z chwilą 

pisemnego powiadomienia o niej drugiej Strony. 

5. Oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub nałożenia kary 

umownej wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 

6. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania  

lub odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji danej Strony. 

 

§ 16. 

Inne postanowienia 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny, 

ustawy Pzp oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z Umowy, będą współdziałać w celu ich 

ugodowego rozstrzygnięcia. 

3. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, strony 

zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści postanowienia, która będzie optymalnie 

odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym 

okolicznościom. 

4. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego 

wezwania do ugody Strony poddają spory wynikłe z Umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. W przypadku, rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i załącznikami do niej, w szczególności 

warunkami licencyjnymi, przy dokonywaniu interpretacji pierwszeństwo mają regulacje zawarte w 

Umowie. 

7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się lub staną się nieważne, fakt ten nie 

wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych 

stosunkach Stron wynikających z Umowy. 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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8. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, 

Załącznik nr 2 – wzór Protokół Odbioru Etapu, 

Załącznik nr 3 – kopia oferty, 

Załącznik nr 4 – Warunki gwarancji, 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o poufności, 

Załącznik nr 6 – Końcowy Protokół Odbioru Systemu. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

…………………………..       ………………………. 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr CeZ/…../2020 

 

Protokół Odbioru  Etapu …… 

Miejsce odbioru: ……………………………………………………. 

W dniu …………........r. na podstawie § …. ust. ……. ww. Umowy dokonano odbioru Etapu …… na w ramach 

którego dostarczono/wykonano*: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Przedmiot Etapu został odebrany: 

- bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*,  

- w terminie/ nie w terminie. 

* niepotrzebne skreślić 

 

UWAGI: ............................................................................................................................  

 

Przedstawiciel  Zamawiającego 

………………………………………………… 

(imię i nazwisko, podpis) 

Przedstawiciel  Wykonawcy 

…………………………………………… 

(imię i nazwisko, podpis) 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr CeZ/…../2020 

Kopia Oferty 

 

Załącznik nr 4 do Umowy nr CeZ/…../2020 

Warunki gwarancji 

(stanowią oddzielny załącznik) 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr CeZ/…../2020 

Oświadczenie o poufności 

 

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

(imię i nazwisko) 

…………………………………………………….. 

PESEL 

                                                                              (miejscowość, data) 

Nazwa Wykonawcy 

 

W związku z realizacją umowy nr CeZ/…/2020, ja niżej podpisany/-a …………..…………………………….. 
oświadczam, że zobowiązuję się do: 

1. Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych w trakcie wykonywania 
umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. 

2. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych przedmiotem umowy. 

3. Ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania 
powierzonych im czynności na podstawie umowy i tylko w zakresie, w jakim ci pracownicy muszą mieć 
dostęp w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Nie kopiowania, nie powielania, nie utrwalania żadnych danych lub informacji w jakikolwiek sposób oraz 
nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji lub danych uzyskanych podczas realizacji przedmiotu 
umowy. 

5. Oświadczam, że mam świadomość skutków prawnych mogących powstać w związku z naruszeniem 
poufności otrzymanych informacji. 

Zostałem pouczony o treści przepisów :  

1. Art. 266 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie  zobowiązaniu, ujawnia  lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z 

pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

2. Art. 267 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci 

telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenia, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności   albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. 
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§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada  lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, 

wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.. 

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie. 

3. Art. 268 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji   albo w inny sposób udaremnia lub 

znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. 

§ 2.  Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5. 

4. Art. 268a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym 

stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,  podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.  

§ 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 

lat 5. 

5. Art. 269 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, 

funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego   lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo 

zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności  

od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc 

 

 

 

………………………. 

 Czytelny podpis oświadczającego 
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Załącznik do Oświadczenia: 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centrum e-Zdrowia w Warszawie  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia , ul. Dubois 5a,00-184 
Warszawa. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się 
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@csioz.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w 
niezbędnym zakresie. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze; 
b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
c. realizacji umów zawartych przez administratora; 
d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych; 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych. 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr CeZ/…../2020 

 

Końcowy Protokół Odbioru Systemu  

Sporządzony w …………….. w dniu …. . …. .20…. r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa-Centrum e- Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A 

(„Zamawiający”), reprezentowanym przez ………………………….. 

a 

 …………………………………… z siedzibą w …………………. przy ul. ……………….…..  – („Wykonawca”), 

reprezentowanym przez ……………………….. 

W dniu …. . …. .20…. r. przedstawiciele Stron dokonali odbioru Systemu ………… (nazwa Systemu) 

 

Przy wykonywaniu ww. czynności udział brali następujący przedstawiciele Stron: 

 - ze strony CeZ: ………………………, 

 - ze strony Wykonawcy: ………………………… . 

Załączniki:  

1. Protokół Odbioru Etapu I 

2. Protokół Odbioru Etapu II 

3. Protokół Odbioru Etapu III 

4. ………………….. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego         Przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

  (czytelny podpis  Zamawiającego)                    (czytelny podpis Wykonawcy)  

 

* - niepotrzebne skreślić 

 


