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Warszawa, 2020-10-14 

WRZ.270.79.2020 

2020-25300 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający:  

Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie i wdrożenie rozwiązania służącego do zarządzania 

podatnościami infrastruktury IT Zamawiającego (zwanego dalej Systemem).  

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia oprogramowania, niezbędnych licencji, 

wdrożenia Systemu na środowisku Zamawiającego oraz zapewnienia wsparcia na okres 12 miesięcy od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego Systemu wnioskującego o rozliczenie finansowe. 

1) szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

3. Istotne elementy oferty:  

1) warunki płatności: zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy; 

2) termin realizacji zamówienia: do 25 dni roboczych od daty zawarcia umowy - w zależności od 

zadeklarowanego terminu przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

3) inne wymagania Zamawiającego: termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego; 

5. Wymagania dotyczące wadium – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

6. Opis sposobu obliczania ceny. 

a) Wykonawca w formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego poda cenę 

brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia z podziałem na: wynagrodzenie z tytułu 

dostarczenia i wdrożenia Systemu oraz udzielenia licencji do Systemu i przeprowadzenie 

instruktażu stanowiskowego, oraz wynagrodzenie za usługi wsparcia i aktualizacji Systemu. 

b) stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  

c) wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona 

cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

d) cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz uwzględniać 

wszelkie opłaty, a także podatki wynikające z realizacji zamówienia, jak również ewentualne 

upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę. 
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7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w przypadku innych kryteriów niż cena. 

Kryterium Waga [%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa 

brutto 

(C) 

90% 90 

Cena najtańszej oferty 

C = ----------------------------------------- x 90pkt 

Cena badanej oferty 

Termin 

realizacji (T) 
10% 10 

Najkrótszy zaoferowany termin realizacji 

T = ----------------------------------------------------- x 10pkt 

Termin realizacji w ocenianej ofercie 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

7.1 Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto (C)” złożonych ofert dokonana 
zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza 
ofertowego, który stanowi Załącznik nr 3 i będzie przeliczona według wzoru opisanego w tabeli 
powyżej. 
 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 90,00. 

7.2 Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji (T)” – zostanie dokonana na podstawie podanego 
przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji określonego w pkt 3 Formularza ofertowego, który 
stanowi Załącznik nr 3 i będzie przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 
Minimalny termin realizacji wynosi 10 dni roboczych a maksymalny termin realizacji nie może 
przekroczyć  25 dni roboczych. 

Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin dostawy krótszy niż 10 dni robocze to otrzyma 10 punktów.  

Jeżeli Wykonawca poda termin powyżej 25 dni roboczych jego oferta zostanie odrzucona. 

Termin dostawy musi być liczbą całkowitą. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10,00. 

7.3 Łączna liczba punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): O = C + T 

gdzie:  

O – łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy ,  

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena brutto”,  

T – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Termin realizacji”. 
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Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów, zgodnie z zasadą, 

jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli 

trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to druga cyfra zostaje niezmieniona. 

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy. 

9. Warunki, które winien spełniać Wykonawca: 

zostały określone w Zapytaniu ofertowym, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wzorze umowy, 

stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego. 

10. Oferty winny być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć:  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@csioz.gov.pl 

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-10-20 do godziny 10:00; 

3) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min 4 znaki, 

b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 2 godzin po terminie składania 

ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) zapytania ofertowego na nr tel. 504807342 tj. w godzinach: 

10:00-12:00. 

4) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na wskazany nr 

tel. oraz w terminie, o którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie zabezpieczona zgodnie 

z wymogiem określonym w ppkt 3) lit. a), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

12. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

13. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

1) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

14. Oferty, które nie spełnią wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia będą odrzucone.  

15. Oferty, które nie spełnią wymogów postawionych Wykonawcom w zakresie podmiotowym, nie będą 

uwzględniane, chyba że Zamawiający wezwie do uzupełnienia wymaganych dokumentów w zakresie 

podmiotowym. 



 

4 Z 31 

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 

16. Warunki niniejszego postępowania mogą być przez Zamawiającego w każdym czasie przed terminem 

składania ofert zmienione, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców. 

17. Postępowanie może być z ważnych powodów unieważnione lub odwołane w każdym czasie, o czym 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców. 

18. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem ust. 

19. 

19. Zamawiający może poprawić w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Opisem Przedmiotu Zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści ofert. 

O fakcie dokonania poprawki Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

20. Zamawiający wskazuje, iż nie udziela informacji w zakresie zapytania ofertowego drogą telefoniczną. 

21. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego drogą 

elektroniczną. 

22. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, piętro 

I, pokój nr 127. 

23. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: wzp@cez.gov.pl (dodatkowo na adres 

kancelaria@cez.gov.pl) lub na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP. 

24. Wykonawca, po otrzymaniu informacji od Zamawiającego że jego oferta została wybrana jako oferta 

najkorzystniejsza, jest zobowiązany do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

było wymagane, oraz do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w tej 

informacji. 

25. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane, oraz nie zawarcia umowy 

w terminie wskazanym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający może 

unieważnić czynność wyboru najkorzystniej oferty i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

mailto:kancelaria@cez.gov.pl
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pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

26. Przedmiotowe postępowanie jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy. Postępowanie 

prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum e- Zdrowia 

wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2018 z 14 lutego 2018 r. oraz 39/2018 z 19 listopada 2018 r. 

Dyrektora Centrum e-Zdrowie  oraz przepisami obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – 

Kodeks cywilny. 

27. Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja 

i Informacja o Działalności Gospodarczej RP) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia 

publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „Ogólne 

Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego CSIOZ informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum e- Zdrowia 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, REGON: 001377706, 

NIP: 5251575309, skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP, tel. 22 507 09 27, email: 

biuro@cez.gov.pl  

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Centrum e-Zdrowia, 00-

184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A; e-mail: iod@cez.gov.pl, tel. 22 597 09 94 

3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu 

własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. 

postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej Centrum e- Zdrowia. Przetwarzanie 

tych danych jest niezbędne, aby Centrum e- Zdrowia mogło prawidłowo wypełniać nałożone na 

nie obowiązki. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Centrum e- Zdrowia. 

mailto:biuro@cez.gov.pl
mailto:iod@cez.gov.pl
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

b) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

11) CeZ dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Zatwierdził: 

(-) Łukasz Chrostek 

(podpis kierownika WRZ) 
 

 

Załączniki:  

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Wzór umowy, 

3) Formularz Oferty.  

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
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Opis Przedmiotu Zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie rozwiązania służącego do zarządzania 

podatnościami (zwanego dalej Systemem) infrastruktury IT Zamawiającego.  

Realizacji przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia oprogramowania, niezbędnych licencji, 

wdrożenia Systemu na środowisku Zamawiającego oraz zapewnienia wsparcia na okres 12 miesięcy od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego Systemu wnioskującego o rozliczenie finansowe. 

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie: 

1.1. Oczekiwane jest dostarczenie Systemu, który udostępni wsparcie producenta produktu na okres 

12 miesięcy.  

1.2. Dostarczony System musi być typu virtual appliance lub software appliance. 

1.3. Dostarczenie najnowszej dostępnej wersji Systemu. 

1.4. Usługę wsparcia dla Systemu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego.  

 

2. Wdrożenie Systemu 

2.1. Instalacja Systemu na środowisku dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.2. Instalacja i konfiguracja produkcyjnej wersji rozwiązania. 

2.3. Uruchomienie przykładowego silnika skanowania. 

2.4. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych zainstalowanego Systemu zgodnie z pkt 5. 

2.5. Przygotowanie powdrożeniowej dokumentacji technicznej oraz dokumentacji użytkownika 

(administratora/operatora) Systemu. 

2.6. Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego. 

2.7. Podpisanie protokołu przekazania (końcowego). 

 

3. Termin realizacji 

Wdrożenie Systemu zostanie zrealizowane w terminie 25 dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą, nie 

krócej niż 10 dni roboczych lecz nie dłużej niż 25 dni roboczych) od podpisania Umowy. 

 

4. Specyfikacja rozwiązania 

4.1. Architektura Systemu 
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4.1.1.  W przypadku dostarczenia Systemu jako maszyny wirtualnej muszą być wspierane 

środowiska Hyper-V oraz Vmware. 

4.1.2.  W przypadku systemu operacyjnego na którym będzie instalowany produkt jako 

oprogramowanie, muszą być wpierane co najmniej systemy operacyjne: Windows Server 

2012/ 2012 R2 /2016 (64 bit), CentOS 8. 

4.1.3.  Środowisko zostanie dostarczone zostanie przez Zamawiającego. 

4.1.4.  Dostęp do konsoli w celu obsługi Systemu za pośrednictwem popularnych przeglądarek 

internetowych (chrome, MS Edge, Firefox) w aktualnych wersji na dzień składania ofert. 

4.1.5.  System ma umożliwiać wykonanie skanu z poziomu serwera zarządzającego oraz 

bezpośrednio z silnika skanującego. 

4.1.6.  System musi mieć możliwość pracy bez dostępu do Internetu. 

4.1.7. W przypadku braku dostępu do Internetu System ma mieć możliwość aktualizacji za pomocą 

ręcznej aktualizacji. 

4.1.8.  W przypadku dostępu do Internetu System ma umożliwiać aktualizację automatyczną jak 

również ręczną z poziomu panelu zarządzania Systemem. 

4.2. Zarządzanie Systemem 

4.2.1.  System musi umożliwiać tworzenie oddzielnych kont dla każdego administratora Systemu. 

4.2.2.  Musi być możliwość określenia polityki haseł dla administratora systemu. 

4.2.3.  System musi oferować możliwość nadawania uprawnień poprzez samodzielne 

konfigurowanie lub predefiniowane role (np. dostęp tylko do raportów, administrator 

systemu, analityk). 

4.2.4. System musi się integrować z Active Directory 

4.2.5. Dostępy nadawane zgodnie z mechanizmem Role-based access control (RBAC). 

4.3. Funkcjonalności 

4.3.1.  System musi umożliwiać skanowanie do 250 tzw. assetów (adresów IP urządzeń) w ramach 

jednej podsieci.  

4.3.2.  System musi umożliwiać wykonanie do 250 skanów uwierzytelnionych w ramach jednego 

skanowania. 

4.3.3.  System musi pozwalać na uruchomienie co najmniej jednego silnika skanowania we 

wskazanej podsieci jeśli oferowany System korzysta z takich silników. 

4.3.4.  System musi umożliwiać przenoszenie silnika skanowania pomiędzy podsieciami jeśli 

oferowany System korzysta z takich silników.  
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4.3.5.  System musi być dostarczony z predefiniowanymi politykami skanowania (np. wykrywanie 

hostów, skan podatności hostów, skany z użyciem użytkownika). 

4.3.6. System musi umożliwiać skanowanie pod kątem zgodności z regulacjami takimi jak: : ISO 

27001, RODO,  CIS (Center for Internet Security) oraz DISA (Defence Industry Security 

Association).  

4.3.7.  System dla skanów na zgodność z 27001, RODO, CIS lub DISA musi posiadać gotowe wzorce 

skanów. 

4.3.8.  Dostarczone wzorce skanów na zgodność muszą być możliwe do edycji. 

4.3.9.  System musi oferować możliwość budowy, edycji, zapisywania własnych wzorców 

sprawdzania pod kątem zgodności z wewnętrznymi regulacjami. 

4.3.10.  System musi oferować możliwość tworzenia własnych polityk skanowania.  

4.3.11.  System musi oferować możliwość skanowania uwierzytelnionego oraz 

nieuwierzytelnionego. 

4.3.12.  System musi pozwalać na tworzenie cyklicznych oraz dedykowanych harmonogramów 

skanowania podatności. 

4.3.13.  System musi umożliwiać uruchomienie skanu podatności na żądanie. 

4.3.14. System musi umożliwiać skanowanie uwierzytelnione z pomocą  

4.3.14.1. Windows – Kerberos, NTLM, hasło; 

4.3.14.2. SSH – Kerberos, hasło, certyfikat, klucz publiczny; 

4.3.14.3. SNMP3; 

4.3.14.4. PAM - CyberArk 

4.3.15. W przypadku skanowania systemów opartych o system unix/linux musi być możliwość 

podniesienia uprawnień za pomocą: su, sudo, enable (Cisco). 

4.3.16. System musi umożliwiać uwierzytelnione skanowanie konfiguracji systemów 

bezpieczeństwa oraz systemów sieciowych, np.: 

4.3.16.1. FortiGate; 

4.3.16.2. FireEye; 

4.3.16.3. Microsoft Azure; 

4.3.16.4. Cisco –meraki 

4.3.17. System musi oferować predefiniowane polityki skanowania konfiguracji systemów 

bezpieczeństwa oraz urządzeń sieciowych. 

4.3.18. System musi umożliwiać nieuwierzytelnione skanowanie konfiguracji systemów 

bezpieczeństwa oraz systemów sieciowych na podstawie plików konfiguracyjnych. 
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4.3.19. System musi pozwalać na skanowanie i prezentację wyników skanu co najmniej po takich 

parametrach: 

4.3.19.1. CVE; 

4.3.19.2. CVSS (oraz CVSS v3); 

4.3.19.3. Dostępność exploita; 

4.3.19.4. Nazwa skanowanego zasobu; 

4.3.19.5. Data upublicznienia exploita; 

4.3.19.6. Port; 

4.3.19.7. Protokół 

4.3.19.8. Ryzyko / waga 

4.3.20. System musi pozwalać na eksport wyników skanowanie w postaci plików: PDF, CSV, HTML, 

XLSX. 

4.3.21. Skaner musi posiadać możliwość przechowywania historii logów lub ich eksportu. 

4.3.22. Wynik skanu musi prezentować sugerowaną mitygację dla wykrytych podatności. 

4.3.23. System musi pozwalać na zmianę wagi podatności w przeprowadzonym skanie oraz 

zachowanie ustawienia w przyszłych skanach. 

4.3.24. System musi automatycznie wykrywać różnice w kolejnych iteracjach skanu. 

4.3.25. System powinien oferować możliwość porównania wyników co najmniej dwóch skanów 

wskazanych przez użytkownika. 

5. Odbiór techniczny 

W celu potwierdzenia prawidłowego działania zainstalowanego Systemu Zamawiający wspólnie z 

Wykonawcą przyprowadzi test niniejszego Systemu na środowisku Zamawiającego. 

5.1. Wykonawca przeprowadzi z pomocą zainstalowanego Systemu skanowanie sieci pod kątem: 

5.1.1.  Skany typu nmap – wykrycia wszystkich dostępnych urządzeń w danej podsieci. 

5.1.2.  Skanowanie pod kątem wykrycia aktualnych wersji oprogramowania. 

5.1.3.  Skanowanie pod kątem wykrycia podatności w skanowanym środowisku. 

5.2. Wynikiem skanu muszą być: 

5.2.1.  Lista wszystkich urządzeń sieciowych i hostów w danej podsieci wraz z informacją: adres IP, 

dostępne porty 

5.2.2.  Wylistowanie zainstalowanych wersji systemów operacyjnych, modułów, aplikacji oraz 

wykryte usługi. 
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5.2.3.  Wylistowanie wykrytych podatności wraz z informację o znanych exploitach oraz 

rekomendowanych środkach zaradczych.  

5.3. Otrzymane wyniki zostaną wyeksportowane do jednego z akceptowanych formatów 

wymienionych w pkt. 4.3.20. 

5.4. Odbiór techniczny zakończony zostanie podpisaniem przez obie strony protokołu 

potwierdzającego prawidłową i zgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia realizację skanów 

podatności.  

 

6. Dokumentacja techniczna oraz użytkowa 

6.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną wdrożonego Systemu, która 

będzie zawierać: 

6.1.1.  Informacje techniczne o koniecznej do poprawnego działania Systemu konfiguracji i 

parametryzacji środowiska technicznego udostępnionego przez Zamawiającego, w tym o: 

6.1.1.1. Użytej wersji system operacyjnego. 

6.1.1.2. Konfiguracji systemu operacyjnego. 

6.1.1.3. Użytych wersjach aplikacji, modułów oraz innych usług niezbędnych do działania 

Systemu.  

6.1.1.4. Użytych kontach, ich uprawnianiach oraz przeznaczaniu.  

6.1.1.5. Konfiguracji podsystemu logowania – informacji o formacie plików logów, ich 

lokalizacji, logowanych zdarzeniach. 

6.1.2.  Schemat sieciowy demonstrujący umiejscowienie Systemu w infrastrukturze sieciowej 

Zamawiającego.  

6.1.3.  Schemat i opis do niego musi zawierać informację o użytych adresach IP, przepuszczonych 

portach oraz dopuszczonych kierunkach ruchu.  

6.1.4.  Udokumentowaną konfigurację Systemu na przykład w postaci zrzutów ekranu.  

6.1.5.  Konfigurację agentów lub innych koniecznych do działania modułów jeśli są 

wykorzystywane. 

6.2. Dostawca przekaże Zamawiającemu dokumentację użytkową Systemu, która będzie zawierać: 

6.2.1.  Instrukcję jak wykonać podstawowe zmiany w konfiguracji. 

6.2.2.  Instrukcję jak wykonać skan w nowej podsieci czyli kwestia instalacji nowych agentów lub 

instalacji nowego silnika skanowania.  

6.2.3.  Instrukcję jak przeprowadzić pełne skanowanie nowej podsieci.  
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6.3. Odbiór dokumentacji zaakceptowany zostanie przez Zamawiającego drogą mailową. 

 

7. Wsparcie 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi wsparcia w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru zainstalowanego i uruchomionego Systemu która, polega w szczególności na:  

7.1. Zgłoszenie o zwykłym priorytecie (dokonane w dni robocze) - w zakresie błędów związanych 

z Systemem z czasem reakcji maksymalnie 72 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia oraz czasem 

na przedstawienie propozycji rozwiązania do 5 Dni Roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia (przez 

Dni Robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z  wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego). Rozwiązanie problemu o 

priorytecie zwykłym przez Wykonawcę nastąpi w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych.  

7.2. Zgłoszenie o krytycznym priorytecie (dokonane w dni robocze) - obejmujące pomoc przy wykryciu 

na serwerach produkcyjnych błędów krytycznych, konfiguracji Systemu Oprogramowania 

z czasem reakcji maksymalnie 2 godziny dnia roboczego od chwili przyjęcia zgłoszenia oraz 

czasem na przedstawienie propozycji rozwiązania do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia 

zgłoszenia. Rozwiązanie problemu o priorytecie krytycznym przez Wykonawcę nastąpi w terminie 

nieprzekraczającym 5 dni roboczych.  

7.3. Rozwiązanie zgłoszeń będzie realizowane w formie rozmowy telefonicznej lub za pomocą 

środków online (e-mail, telekonferencja). W przypadku konieczności rozwiązania zgłoszenia w 

siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zgłoszenie w fizycznej 

lokalizacji Zamawiającego.  

7.4. W ramach usługi wsparcia i w całym czasie jej trwania System ma otrzymywać regularną 

aktualizację, w szczególności aktualizację do nowszych wersji samego systemu, poprawek 

bezpieczeństwa, bazy sygnatur. 

 

8. Instruktaż  

Dostawca przeprowadzi dla nie więcej niż 5 pracowników Zamawiającego instruktaż, który przygotuje 

wskazanych pracowników do samodzielnego konfigurowania Systemu, operowania Systemem z poziomu 

administratora oraz użytkownika oraz wykorzystywania Systemu skonfigurowanego w specyficznej 

infrastrukturze Zamawiającego. 

8.1. Lista uczestników instruktażu zostanie ustalona drogą mailową z Wykonawcą po podpisaniu 

umowy.  
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8.2. Instruktaż zostanie zorganizowane w czasie trwania wdrożenia Systemu.  

8.3. Termin przeprowadzenia instruktażu zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Dostawcą po 

podpisaniu protokołu odbioru wdrożonego Systemu.  

8.4. Instruktaż będzie realizowane w dni robocze w godzinach 8-16 w siedzibie Zamawiającego.  

8.5. Oczekiwana liczba godzin instruktażu na osobę to co najmniej 14 godzin.  

8.6. Harmonogramy zajęć zostanie ustalony drogą mailową z Zamawiającym.  

8.7. Dla szkolonych osób zostanie przygotowane środowisko testowe z zainstalowaną wersję Systemu 

tożsamą dla wdrożonego u Zamawiającego Systemu pozwalające na zapoznanie się, z elementami 

interfejsu graficznego oraz wykonanie ćwiczeń w warunkach możliwie zbliżonych do realnych.  

8.8. Instruktaż może się odbyć formie zdalnego spotkania.  

8.9. Dostawca zapewni wersję elektroniczną materiałów dydaktycznych zawierających 

streszczenie/omówienie wszystkich zagadnień zawartych w programie instruktażu oraz 

prezentacje wykorzystane podczas instruktażu. 

8.10. Zakres tematyczny instruktażu będzie zawierał się w niniejszych obszarach: 

▪  Architektura produktu 

▪  Poruszanie się po interfejsie użytkownika 

▪  Planowanie wdrożenia systemu wraz z architekturą systemu 

▪  Instalacja konsoli zarządzania i parowanie silników skanujących 

▪  Konfiguracja zadań skanowania 

▪  Tworzenie niestandardowego szablonu skanowania i poświadczeń 

▪  Automatyzacja zadań 

▪  Manualne uruchamianie zadań 

▪  Analiza i raportowanie wyników 

▪  Zarządzanie użytkownikami i rolami 

▪  Konfiguracja szablonów skanowania 

▪  Punktacja podatności i ryzyka 

▪  Administracja i rozwiązywanie problemów 

 

 

    Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Wzór Umowy 

Nr CSIOZ/…/2020 

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

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

reprezentowanym przez: __________________________ 

a 

……………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

…………………. 

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …………….. zawarta została 

umowa zwana dalej Umową o następującej treści: 

Definicje 

System lub 

Oprogramowanie 

program komputerowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, którego 

parametry zostały szczegółowo określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 

Dzień Roboczy dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 

16:00. 

Błąd każde zdarzenie, które nie jest częścią standardowego działania 

Oprogramowania. 

Usługa Wsparcia  świadczenia Wykonawcy określone w § 5 Umowy, tj. usługa wsparcia i 

aktualizacji Systemu. 

Zgłoszenie poinformowanie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego za 

pomocą telefonu, 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 być o 

zwykłym albo krytycznym priorytecie 

Zgłoszenie o krytycznym 

priorytecie 

oznacza wystąpienie Błędu w Oprogramowaniu, który uniemożliwia 

wykorzystywanie podstawowych funkcji Oprogramowania 
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w szczególności uniemożliwiających logowanie do Systemu, 

przeprowadzania skanowania bezpieczeństwa, pobierania aktualizacji 

i sygnatur 

Zgłoszenie o zwykłym 

priorytecie 

oznacza wystąpienie wszystkich innych Błędów niż wskazane 

w zgłoszeniu o krytycznym priorytecie 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę rozwiązania służącego do 

zarządzania podatnościami infrastruktury IT Zamawiającego (Systemu), udzielenie licencji do Systemu 

Zamawiającemu, świadczenie usługi wsparcia dla wdrożonego Systemu oraz przeprowadzenie 

instruktażu stanowiskowego dla pracowników Zamawiającego. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany na zasadach określonych w Umowie, Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik 

nr 2  do Umowy. 

§ 2. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Dostarczenie i wdrożenie Systemu przez Wykonawcę u Zamawiającego wraz z udzieleniem licencji  na 

oprogramowanie oraz przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego nastąpi w terminie 

__________________(zgodnie ze złożoną ofertą, nie krócej niż 10 Dni Roboczych, lecz nie dłużej niż 25 

Dni Roboczych) od dnia zawarcia Umowy. 

2. Usługa wsparcia oraz aktualizacji Systemu będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy, począwszy od 

dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Systemu wnioskującego o rozliczenie 

finansowe. 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy 

wynosi ………………… brutto (słownie: ……………….. złotych i 00/100), w tym podatek VAT (dalej jako: 

wynagrodzenie maksymalne), na które składa się: 

1) wynagrodzenie z tytułu dostarczenia i wdrożenia Systemu oraz udzielenia licencji do Systemu i 

przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego wynosi …………….. zł brutto (słownie: …………………. 

złotych i 00/100), w tym podatek VAT; 

2) wynagrodzenie za usługi wsparcia i aktualizacji Systemu wynosi …………….. zł brutto (słownie: 
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…………………. złotych i 00/100), w tym podatek VAT, przy czym wynagrodzenie za jeden miesiąc 

świadczenia usługi wsparcia i aktualizacji Systemu wynosi …………….. zł brutto (słownie: 

…………………. złotych i 00/100), w tym podatek VAT.  

2. W przypadku świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez część miesiąca należne 

Wykonawcy wynagrodzenie ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni rzeczywiście 

świadczonej usługi w danym miesiącu kalendarzowym w stosunku do liczby dni w danym miesiącu.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, płatne jest z dołu po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Systemu wnioskującym o rozliczenie finansowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wynagrodzenie z tytułu usługi wsparcia i aktualizacji Systemu płatne jest co miesiąc z dołu,  zgodnie z 

postanowieniami ust. 6, po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu, przy czym Strony 

zgodnie ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1  jest ostateczne, nie podlega waloryzacji i obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją Umowy. 

6. Podstawę do wystawienia faktury lub rachunku z tytułu usługi wsparcia i aktualizacji Systemu stanowi 

podpisany przez Zamawiającego Miesięczny Protokół Odbioru Usługi wnioskujący o rozliczenie 

finansowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

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

rachunku, w terminie 30 dni od dnia doręczenia (w postaci elektronicznej lub papierowej) na adres 

Zamawiającego określony w § 7 ust. 3 pkt 1 lub w sposób określony w  ust. 10 prawidłowo wystawionej 

faktury lub rachunku, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze lub rachunku. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 

przelewu do realizacji.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury i jej doręczenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni od 

doręczenia mu podpisanego przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Systemu i  ostatniego 

Miesięcznego Protokołu Odbioru Usługi.  

10. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

11. 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 r. poz. 2191).  
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§ 4. 

Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością, przy zachowaniu zasad 

współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zgodnie 

z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją Umowy w celu osiągnięcia wymaganej 

jakości i terminowości realizacji Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym oraz posiada wiedzę 

i doświadczenie pozwalające na należyte wykonanie Umowy; 

2) posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji Umowy; 

3) korzystanie przez niego oraz przez Zamawiającego z materiałów, narzędzi i informacji związanych 

z realizacją Umowy, w tym licencji, kodów, nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, 

w tym praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, 

praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Wykonanie 

Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, 

w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej; 

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

osób trzecich Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich 

wynikłych z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie z tytułów, 

o których mowa w pkt. 3, a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego zastępców, pracowników lub jakichkolwiek osób 

zaangażowanych do realizacji Umowy przez Wykonawcę lub jego zastępców, na jakiejkolwiek 

podstawie prawnej lub faktycznej. Wykonawca zwróci Zamawiającemu w przypadku, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim poniesione koszty celowej obrony, w szczególności pomocy prawnej 

lub kosztów sądowych. 

3. Zamawiający, w celu prawidłowej realizacji Umowy, w ramach współpracy z Wykonawcą, jest 

zobowiązany do: 

1) udzielania wyjaśnień i informowania Wykonawcy oraz udostępniania zasobów będących w gestii 

Zamawiającego, w zakresie i terminie jaki Zamawiający uzna za konieczny w związku z prawidłową 

realizacją Umowy; 

2) zarządzania działaniami pracowników Zamawiającego współpracujących z Wykonawcą przy 

realizacji Umowy; 
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3) zapewnienia Wykonawcy oraz osobom zaangażowanym przez Wykonawcę do realizacji Umowy, 

w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji Umowy, dostępu do pomieszczeń, w których 

będą prowadzone prace związane z realizacją Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby 

trzeciej. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku 

wykonania przedmiotu Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego 

kontrahentów. 

§ 5. 

Zakres i warunki realizacji Umowy w zakresie usługi wsparcia i aktualizacji 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do świadczenia usługi wsparcia 

i aktualizacji na rzecz Zamawiającego w odniesieniu do Oprogramowania w zakresie:  

1) dostępu do aktualnej bazy sygnatur, aktualizacji Oprogramowania, w szczególności dostarczania 

nowych wersji Oprogramowania, dostarczania wersji podwyższonych, wydań uzupełniających oraz 

poprawek programistycznych, poprawek bezpieczeństwa, bez dodatkowych opłat licencyjnych; 

2) wsparcia w korzystaniu z Oprogramowania, w szczególności: 

a) świadczenia pomocy w zakresie obsługi Zgłoszeń; 

b) zapewnienia elektronicznego dostępu do informacji w języku polskim na temat posiadanego 

Oprogramowania, wykaz znanych symptomów i rozwiązań w języku polskim (w tym programy 

korygujące do Oprogramowania) biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych 

poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu -  pod wskazanym przez Wykonawcę adresem 

internetowym ………………...... 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi wsparcia i aktualizacji z należytą starannością 

zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej. 

3. Czas reakcji na Zgłoszenie gwarantowany przez Wykonawcę wynosi: 

1) do 2  godzin od chwili przyjęcia Zgłoszenia w Dniach Roboczych dla Zgłoszeń o krytycznym 

priorytecie; 

2) do 72 godziny od chwili przyjęcia Zgłoszenia  w Dniach  Roboczych dla Zgłoszeń o zwykłym 

priorytecie. 

4. W czasie reakcji przewidzianym dla poszczególnych rodzajów Zgłoszeń Wykonawca odpowiada za 

potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia i zdiagnozowanie problemu. 



 

19 Z 31 

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 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji rozwiązania: 

1) dla Zgłoszeń o krytycznym priorytecie do 3 Dni Roboczych od dnia przyjęcia Zgłoszenia, 

2) dla Zgłoszeń o zwykłym priorytecie do 5  Dni Roboczych od dnia przyjęcia Zgłoszenia.  

6. Przedstawienie propozycji rozwiązania Zgłoszeń będzie odbywało się telefonicznie lub za pomocą 

środków online (e-mail, telekonferencja). Rozwiązanie Zgłoszeń będzie realizowane w formie rozmowy 

telefonicznej lub za pomocą środków online (e-mail, telekonferencja). W przypadku konieczności 

rozwiązania zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować 

zgłoszenie w fizycznej lokalizacji Zamawiającego.  

7. Rozwiązanie problemu o priorytecie zwykłym przez Wykonawcę nastąpi w terminie nie 

przekraczającym 20 Dni Roboczych od przyjęcia Zgłoszenia. 

8. Rozwiązanie problemu o priorytecie krytycznym przez Wykonawcę nastąpi w terminie nie 

przekraczającym 5 Dni Roboczych od przyjęcia Zgłoszenia. 

9. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić online dla Zamawiającego, odpowiednie pliki do pobrania, 

zawierające poprawki/aktualizacje, nowe wersje Oprogramowania, niezwłocznie po ich udostępnieniu 

przez producenta Oprogramowania. 

10. W przypadku braku możliwości pobrania plików za pomocą wskazanej wcześniej metody, Wykonawca 

jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do dostarczenia poprawek/aktualizacji/nowych 

wersji Oprogramowania, na elektronicznych nośnikach informacji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia 

zgłoszenia takiego żądania. Żądanie Zamawiający składa w formie elektronicznej na adres e-mail: 

…………………………………… lub telefonicznie pod numerem +………………………………………………. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego z minimum 48 godzinnym 

wyprzedzeniem o planowanych przerwach technologicznych serwisu internetowego poprzez 

umieszczaną w nim informację lub za pomocą poczty elektronicznej po uprzednim skonfigurowaniu 

ww. serwisu. W trakcie planowanej niedostępności serwisu internetowego Wykonawca zobowiązuje 

się do przyjmowania problemów (Zgłoszeń) i udzielania informacji o ich statusie przez telefon na nr 

+………………………………………………  lub za pomocą poczty elektronicznej na adres 

…………………………………………..W czasie braku dostępu Wykonawca jest zobowiązany do obsługi Zgłoszeń. 

12.  W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę  terminów określonych w ust. 7 i 8, Zamawiający  może 

wyznaczyć dodatkowy termin nie krótszy niż 2 dni robocze – dla rozwiązania problemu o priorytecie 

krytycznym oraz 5 dni robocze -  dla rozwiązania problemu o priorytecie zwykłym,  

z zagrożeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu tych terminów Zamawiający ma prawo zlecenia 

wykonania rozwiązania problemów -  odpowiednio krytycznymi zwykłym -  osobom trzecim, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 
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§ 6. 

Czynności odbioru usług wsparcia i aktualizacji Oprogramowania 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucze licencyjne umożliwiające dostęp do bazy aktualizacji ze 

wskazaną datą ważności, drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w § 7 ust. 1 lub za 

pośrednictwem dedykowanego portalu, lub w inny sposób jednoznacznie potwierdzający dostęp do 

bazy aktualizacji Oprogramowania.  

2. Zamawiający zweryfikuje i potwierdzi poprawność zapewnienia dostępu do bazy sygnatur i aktualizacji 

Oprogramowania. Brak zapewnienia dostępu do bazy aktualizacji Oprogramowania, w terminie 

określonym w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia, uznaje się za brak wykonania Umowy 

w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Potwierdzeniem aktywowania zapewnienia dostępu do bazy aktualizacji Oprogramowania będzie 

podpisany przez Zamawiającego  Protokołu Odbioru Systemu. W chwili zaakceptowania przez 

Zamawiającego  Protokołu Odbioru Systemu rozpoczyna się okres świadczenia przez Wykonawcę usługi 

wsparcia i aktualizacji. 

4. Po każdym okresie rozliczeniowym świadczenia usługi wsparcia i aktualizacji  sporządzany będzie 

Miesięczny Protokół Odbioru Usługi wnioskujący o rozliczenie finansowe. 

 

§ 7. 

Komunikacja i doręczenia 

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

odbiorów, upoważnione są osoby ze strony Zamawiającego: 

1) …………………….. 

lub 

2) …………………………. 

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

Odbiorów, upoważnione są osoby ze strony Wykonawcy: 

1) …………………….. 

lub 

2) …………………………. 

3. Korespondencja związana z wykonywaniem Umowy będzie dostarczana osobiście lub pocztą 

tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: 

1) do Zamawiającego: Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa lub 

kancelaria@csioz.gov.pl 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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2) do Wykonawcy: ……………………… 

4. 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. 

5. Oświadczenia umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności w 

przedmiocie odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub nałożenia kary umownej. 

6. Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 1 - 3, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka 

nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku wystąpienia takiej zmiany, Strony wzajemnie 

informują się o zmianie w formie pisemnej lub elektronicznej. 

§ 8. 

Prawa korzystania z Oprogramowania 

1. Wykonawca gwarantuje iż dostarczone Oprogramowanie i nowe wersje Oprogramowania w tym 

wersje podwyższone, aktualizacje, wydania uzupełniające, poprawki programistyczne, o których 

mowa w § 5 ust. 1, będą uprawniały Zamawiającego do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, 

na warunkach nie gorszych niż wynika to z warunków umów licencyjnych producenta 

Oprogramowania oraz na warunkach nie mniej korzystnych niż przedstawionych w Umowie (w 

szczególności Opisie Przedmiotu Zamówienia).  Licencja będzie uprawniała do korzystania z 

Oprogramowania na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia odbioru Systemu potwierdzonego 

protokołem odbioru.  

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 Oprogramowania; 

3) rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych Zamawiającego; 

4) prawo do wykorzystywania Oprogramowania dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych dla 

potrzeb Zamawiającego; 

5) prawo do przenoszenia Oprogramowania na inną platformę systemową. 

4. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w warunkach umów licencyjnych przez producenta 

Oprogramowania lub planowanych zmian warunków w trakcie trwania Umowy, Wykonawca 
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zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o takich zmianach w formie 

pisemnej lub elektronicznej, opisując planowane lub wprowadzone zmiany przez producenta 

Oprogramowania. Zamawiający ma prawo do nieprzyjęcia planowanych/wprowadzonych zmian w 

terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania informacji, 

 o której mowa w zdaniu poprzednim. 

5. W przypadku akceptacji zmian przez Zamawiającego zmiany te będą obowiązywać w dniu ich 

publikacji przez producenta w stosunku do Oprogramowania, o którym mowa w ust. 1.  

6.  Wykonawca gwarantuje, iż jakiekolwiek zmiany warunków licencyjnych do Oprogramowania, 

o którym mowa w ust. 1, nie będą powodować żadnych dodatkowych opłat licencyjnych po stronie 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, iż w razie powstania w trakcie wykonywania lub po wykonaniu świadczenia 

Usługi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w zakresie prawa korzystania przez Zamawiającego z 

Oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia 

osób trzecich, w zakresie w jakim takie roszczenia osób trzecich nie są spowodowane działaniem 

Zamawiającego lub osób trzecich oraz pokryje wszelkie koszty wynikające z tych roszczeń. 

8. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego z udzielonych w ramach 

Umowy lub związanych z przedmiotem Umowy praw korzystania z Oprogramowania nie narusza 

przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też innych 

praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw 

z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. 

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, z chwilą podpisania protokołu odbioru 

Systemu przez Zamawiającego przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z 

prawem do wykonywania praw zależnych, w tym do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu 

oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji i prawem do zezwalania na wykonywanie tych praw 

zależnych do dokumentacji technicznej wdrożonego systemu oraz dokumentacji powstałej dla celów 

Instruktażu stanowiskowego, na poniższych polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono  

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

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

przez siebie wybranym. 

§ 9. 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa 

w  § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu uruchomienia usługi wsparcia i aktualizacji, o których mowa w § 

2 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym 

mowa w  § 3 ust. 1 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. W przypadku nieświadczenia usługi wsparcia i aktualizacji, o którym mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 3 ust. 1 

pkt 2, za każdy dzień nieświadczenia Usługi Wsparcia. 

4. W przypadku niedotrzymania czasu reakcji, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 3 ust. 1 pkt 2, z 

tytułu miesięcznego świadczenia usług wsparcia i aktualizacji, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 

5. W przypadku niedotrzymania czasu reakcji, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 3 ust. 1 pkt 2, z 

tytułu miesięcznego świadczenia usług wsparcia i aktualizacji, za każdy rozpoczętą godzinę zwłoki. 

6.  W przypadku niedotrzymania czasu na przedstawienie propozycji rozwiązania Zgłoszenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w  § 3 ust. 1 pkt 2, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki. 

7. W przypadku niedotrzymania czasu na przedstawienie propozycji rozwiązania, o którym mowa w § 5 

ust. 5 pkt 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, 

o którym mowa w  § 3 ust. 1 pkt 2, za każdą rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki. 

8. W przypadku braku rozwiązanie problemu o priorytecie zwykłym przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym w § 5 ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w  § 3 ust. 1 pkt 2,  z tytułu miesięcznego świadczenia usług wsparcia i aktualizacji, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

9. W przypadku braku rozwiązanie problemu o priorytecie krytycznym przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym w § 5 ust. 8 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w  § 3 ust. 1 pkt 2, z tytułu miesięcznego świadczenia usług wsparcia i aktualizacji,  za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 
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10.  W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 12, Wykonawca zapłaci karę umowa w 

wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

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

maksymalnego, pomniejszonego o wypłacone wynagrodzenie za zrealizowaną i odebraną część 

zamówienia.  

12. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego 

potwierdzenia. 

13. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być dochodzone niezależnie od siebie i 

podlegają kumulacji. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego ustalone kary umowne. 

15. 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, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby 

uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

16. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia maksymalnego.  

§ 10. 

Odstąpienie/rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy albo ją rozwiązać w przypadkach określonych 

w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części według jego 

wyboru, bez konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie, 

w przypadku gdy: 

1) nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub powodująca, że dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych 

koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków 

w budżecie Zamawiającego; 
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2) dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będzie 

wskazywać, że nie jest możliwe wykonanie przez niego należycie przedmiotu Umowy  

w terminie końcowym jej realizacji;  

3) dojdzie do zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, wynoszącej co najmniej 10 dni 

roboczych w stosunku o terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy 

4) wysokość naliczonych  kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

pkt 1 Umowy; 

5) dojdzie do istotnego naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących poufności;  

6) ujawnią  się wady prawnych w przekazanych Zamawiającemu utworach. 

3. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni liczonych od dnia 

powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia, jednak nie 

później niż w terminie 60 dni liczonych od terminu określonego § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w części dotyczącej świadczenia 

przez Wykonawcę usług wsparcia i aktualizacji oprogramowania, w przypadku: 

1) zaistnienia zwłoki Wykonawcy w rozwiązaniu problemu o priorytecie zwykłym, przekraczającej 

10 dni roboczych; 

2) zaistnienia zwłoki Wykonawcy w rozwiązaniu problemu o priorytecie krytycznym, 

przekraczającej 5 dni roboczych; 

3) dojdzie do istotnego naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących poufności;  

4) wysokość naliczonych  kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 pkt 2 Umowy. 

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy lub rozwiązania 

Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 

wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy od której nie odstąpiono. 

6. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

7. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej 

pod rygorem nieważności. 

§ 11. 

Zmiany Umowy 

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

nieważności. 
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2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy, które nie są istotne. Przez zmiany istotne 

rozumie się zmiany ogólnego charaktery Umowy lub zmiany zakresu przedmiotu Umowy, które są 

korzystne dla Wykonawcy, w szczególności dotyczące terminu i wysokości wynagrodzenia.  

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

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

na realizację przedmiotu Umowy, co przełoży się na konieczność wprowadzenia zmian do Umowy; 

2) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy przez jej wydłużenie w przypadku zaistnienia 

okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które 

Strony nie miały wpływu; 

3) w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy lub 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 zwieszenia zakresu przedmiotu 

Umowy – podwyższenie wynagrodzenia nie może przekroczyć więcej niż 30% wynagrodzenia 

maksymalnego; 

4. Strony dopuszczają przedłużenie terminu świadczenia przez Wykonawcę usługi wsparcia  

i aktualizacji Systemu o nie więcej niż 24 miesiące (2x12 miesięcy)  z równoczesnym przedłużeniem 

udzielenia licencji przez Wykonawcę na ten okres (odnowienie licencji),  przy czym wynagrodzenie 

Wykonawcy  nie może stanowić więcej niż: 

1) w pierwszym okresie 12 miesięcy - 105% wynagrodzenia maksymalnego; 

2) w drugim okresie 12 miesięcy – 110% wynagrodzenia maksymalnego (wynagrodzenie w 

pierwotnej umowie).  

 

§ 12. 

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 
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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. 

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. 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. 

W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji, Strony rozważą zaangażowanie 

mediatora w celu zawarcia Umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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3. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a Opisem Przedmiotu Zamówienia 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Wierzytelności i obowiązki Wykonawcy określone i wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na 

osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 - Protokół Odbioru; 

Załącznik nr 4 - Miesięczny Protokół Odbioru Usługi  

 

………………………………………. 

 

 

 

………………………………………. 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr CSIOZ/…./2020 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU SYSTEMU 

(wdrożenia Systemu) 

 

 

Zamawiający: Centrum e-Zdrowia 

z siedzibą w Warszawie (00-184), przy ul. Stanisława Dubois 5A 

przy udziale przedstawiciela Strony: … 

 

przyjmuje / nie przyjmuje* w dniu … 

 

od Wykonawcy: … 

 

z siedzibą w  … 

 

przy udziale przedstawiciela Strony: … 

 

Zamawiający stwierdza, że dostarczono i wdrożono System __________, udzielono licencji do Systemu,  

przeprowadzono instruktaż stanowiskowy oraz usługa wsparcia i aktualizacji Systemu została 

aktywowana w dniu … 

 

Przedmiot Umowy nr CSIOZ/…/2020 z dnia … 2020 r. w ww. zakresie został wykonany: 

terminowo / nieterminowo*, należycie / nienależycie*. 

Uwagi: wymienić / brak uwag* 

… 

Wnioskuje/nie wnioskuje *o rozliczenie finansowe. 
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Przedstawiciel Zamawiającego    Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

…………………………………...    ……………………………… 

(Czytelny podpis )      (Czytelny podpis)  

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr CSIOZ/…/2020 

 

MIESIĘCZNY PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI 

do Umowy nr CSIOZ/…../2020 

 

W dniu ……………..……… upoważniony: 

Przedstawiciel Zamawiającego – Centrum e-Zdrowia, ………………………………………,  

 

Przedstawiciel Wykonawcy - …………………………..…………. 

 

dokonuje odbioru przedmiotu Umowy nr CSIOZ/……./2020 w miesiącu …………….. polegającego na 

zapewnieniu usługi wsparcia i aktualizacji Systemu. 

 

Ustalenia: 

1. Wykonane usługi są wykonane należycie / nienależycie*  

2. Liczba dni podlegająca rozliczeniu: ……, w przypadku procedury określonej w § 3 ust. 2* 

3. Wnioskuje / nie wnioskuje o rozliczenie finansowe usługi. 

 

Uwagi (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, opóźnień w realizacji Umowy): 

 

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

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

 

Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

…………………………………. 

 

 

…………………………………. 

Czytelny podpis Zamawiającego Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

 

 
 /niepotrzebne skreślić 


