Umowa nr…………………
zawarta w Warszawie, dnia ................................
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Sanitarnym, ul. Targowa 65, 03-729
Warszawa,
NIP:
525-21-47-194,
REGON:
016182448,
reprezentowanym
przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
działającym
na
podstawie
…………………………….. nr ……………………….. stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………,
z
siedzibą
…………………, wpisanym do ……… - stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, NIP ……………,
REGON: ……………..
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: …………………………. – ………………………….
zwanymi łącznie „Stronami”
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawarto umowę o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup systemu informatycznego pn.: „System powiadamiania
(ESP)” dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego obejmujący:
1) zaprojektowanie, wytworzenie, analizę przedwdrożeniową i wdrożenie oprogramowania
dedykowanego, stworzonego przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z potrzebami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz Opisie Przedmiotu
Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zwanego dalej Systemem,
2) dostawę serwerów wraz ze środowiskiem systemowym niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania Systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy oraz ze złożoną Ofertą
Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 4 do umowy,
3) instalację i konfigurację środowiska systemowego szczegółowo określonego w Załączniku nr 3
do umowy,
4) dokonanie migracji danych z istniejącego systemu obsługi powiadomień,
5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz administracji
Systemu.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

1) ze swą najlepszą wiedzą i najwyższą starannością;
2) z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
3) obowiązującymi przepisami prawa;
4) z niniejszą umową,
tak, aby efektem było osiągnięcie pełnej funkcjonalności i zakładanych parametrów Systemu w terminie
określonym umową.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w dniu odbioru
przez Zamawiającego Systemu w siedzibie Zamawiającego, kodu źródłowego Systemu (oraz wszelkich
procedur niezbędnych do przekształcenia kodu źródłowego do postaci wykonywalnej, z użyciem
standardowych, dostępnych na rynku narzędzi informatycznych), w formie elektronicznej na nośniku
pendrive w dwóch egzemplarzach, w ramach wynagrodzenie określonego w § 9 ust. 1.
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3. Wykonawca oświadcza że przekazany Zamawiającemu kod źródłowy będzie utrzymywany w stanie

aktualnym, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1, w zgodności z najnowszą wersją
oprogramowania zainstalowaną u Zamawiającego przez Wykonawcę, przez cały okres trwania umowy i
świadczenia usług w zakresie gwarancji na poprawne funkcjonowanie Systemu. Wykonawca
zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu zaktualizowanego kodu źródłowego, wraz z
przekazaniem autorskich praw majątkowych do niego w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust.
1 w zakresie pól eksploatacji określonych w § 9 ust. 3, każdorazowo niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 5 dni od daty odbioru przez Zamawiającego, odpowiedniej nowej wersji Systemu, także
w przypadku wprowadzania zmian w związku z realizacją obowiązków wynikających z udzielonej
gwarancji lub rękojmi.
4. Zamawiający zapewni pełną poufność działań podczas weryfikacji kodu źródłowego, a także
zapewni ochronę przed zaginięciem, zniszczeniem oraz przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5. Wykonawca opracuje oraz dostarczy dokumentację Systemu, o której mowa w § 1 pkt 1 obejmującą:
1) stanowiskowe instrukcje użytkowników Systemu (różne dla poszczególnych modułów)
zawierające pełny opis funkcjonalności Systemu, przykłady i ćwiczenia;
2) instrukcję administratora Systemu (opisującą w pełni wszystkie elementy konfiguracji
oprogramowania oraz opisującą szczegółowo typowe czynności administracyjne takie jak:
zakładanie/usuwanie użytkowników i przydzielanie/usuwanie im uprawnień, wykonywanie kopii
bezpieczeństwa Systemu, odtwarzanie danych z kopii po awarii Systemu, inne czynności
administracyjne związane z obsługą Systemu lub bazy danych i wymagane do zapewnienia
poprawnego działania Systemu);
3) opis techniczny Systemu, zawierający między innymi opis środowiska bazodanowego,
szczegółową i pełną architekturę bazy danych (opis tablic, opis pól w tablicach z wyjaśnieniem
ich zawartości, powiązania między tablicami), konfigurację systemu operacyjnego i działających
usług (jeśli odbiega ona od standardowej instalacji Systemu);
4) opis techniczny wszystkich programów wchodzących w skład Systemu, a niewymienionych w
pkt 1 - 3.
6. Dokumentację, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego w formie papierowej w 1 kopii oraz w wersji elektronicznej.
§3
1. Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania
niniejszej umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do sposobu realizacji
umowy, w tym terminów, o których mowa w § 8 ust. 3.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zapewnia, że wszelkie prace składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane
przez wykwalifikowany zespół osób, niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi gwarancji, po zakończeniu procesu wdrożenia
Systemu, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 umowy.
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego.
§4
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych umową przez osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy lub inne osoby posiadające wymagane doświadczenie za pisemną zgodą
Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§5
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Wykonawca udziela Zamawiającemu:
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1) ............ miesięcznej gwarancji oraz rękojmi o takim samym okresie obowiązywania na poprawne
funkcjonowanie Systemu oraz środowiska systemowego;
2) ……….. miesięcznej gwarancji oraz rękojmi o takim samym okresie obowiązywania na
poprawne działanie i funkcjonowanie serwerów.
2. Bieg terminów gwarancji:
1) o którym mowa w ust. 1 pkt 1 rozpocznie się w dniu podpisania bez zastrzeżeń przez obie
Strony Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do
niniejszej umowy;
2) o którym mowa ust. 1 pkt 2 rozpocznie się w dniu podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony
Częściowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do
niniejszej umowy;
3. Zakres gwarancji Wykonawcy określony w niniejszej umowie oraz opisany w Załączniku nr 3 do
umowy jest niezależny od gwarancji udzielonej przez producenta serwerów oraz środowiska
systemowego. Wybór gwarancji oraz sposobu jej realizacji należy do Zamawiającego.
4. W okresie gwarancji, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1,
zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnie usługi nadzoru autorskiego nad Systemem polegającej
na:
1) stałym audycie Systemu w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a w
przypadku zaistnienia zmian w przepisach prawa dostosowanie do nich Systemu w terminie 7
dni od zaistnienia zmiany lub dłuższym o ile zostanie on wskazany przez Zamawiającego;
2) udzielaniu pomocy w obsłudze Systemu jak również w sytuacjach losowych (np. zniszczenie
programów, zbiorów danych itp.);
3) pomocy na telefon (hot-line) w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku;
4) konsultacjach realizowanych w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem e-mail lub
telefonicznie, według wyboru Zamawiającego, w zakresie obsługi technicznej i użytkowej
Systemu, serwerów oraz środowiska systemowego;
5) wprowadzaniu na polecenie Zamawiającego na bieżąco, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od przekazania przez Zamawiającego zapotrzebowania na zmiany, zmian w dokumentacji
użytkowej ulokowanej w Systemie.
5. W okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca
zobowiązuje się:
1) do usuwania wad i awarii Systemu w celu zapewnienia niezawodności jego działania oraz pełnej
funkcjonalności Systemu,
2) do świadczenia bezpłatnej pomocy technicznej dla administratora Systemu oraz serwerów oraz
środowiska systemowego w godzinach pracy Zamawiającego, wykonywanej w siedzibie
Zamawiającego (jeśli zajdzie taka potrzeba), telefonicznie lub pocztą elektroniczną w godzinach
pracy Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i awarii Systemu, serwerów lub środowiska
systemowego w następujących terminach:
1) wady lub awarie krytyczne - w terminie 24 godzin od zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego o wystąpieniu wady lub awarii;
2) wady lub awarie pozostałe - w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu wady lub awarii.
7. Za wady lub awarie krytyczne uznaje się w szczególności wady lub awarie uniemożliwiające
eksploatację Systemu, serwerów lub środowiska systemowego, powodujące pełną lub częściową
utratę funkcjonalności Systemu ,serwerów lub środowiska systemowego, powodujące utratę danych,
powodujące uszkodzenie danych, powodujące zatrzymanie pracy Systemu, serwerów lub środowiska
systemowego, powodujące obniżenie wydajności Systemu.
8. Koszty usuwania wad i awarii, których przyczyna wynika z nieprawidłowego użytkowania Systemu
lub serwerów przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający. W celu wskazania winy Zamawiającego
konieczne jest przedstawienie przez Wykonawcę opinii niezależnego rzeczoznawcy, która to opinia
będzie wykonana na koszt oraz ryzyko Wykonawcy bez prawa dochodzenia od Zamawiającego zwrotu
kosztów jej wykonania.
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9. Zgłoszenie wad i awarii Systemu, serwerów lub środowiska systemowego może zostać dokonane
telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem na podany przez Wykonawcę numer telefonu, który musi
być dostępny w godzinach pracy Zamawiającego (8.15 – 16.15). Wykonawca, na żądanie
Zamawiającego, ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, które to potwierdzenie będzie
realizowane faksem lub pocztą elektroniczną.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość usuwania wad lub awarii Systemu serwerów lub środowiska
systemowego zdalnie, poprzez sieć Internet. W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub awarii
zdalnie, lub przy pomocy administratorów Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek usunięcia ich w
siedzibie Zamawiającego. O możliwości zdalnego usunięcia wad lub awarii decyduje Zamawiający.
11. Wykonawca na wypadek nie podjęcia działań związanych z realizacją obowiązków, o których
mowa w ust. 1 - 9 upoważnia Zamawiającego do skorzystania z usług osób trzecich na koszt oraz
ryzyko Wykonawcy, według stawek i ofert pozyskanych w ramach złożonych przez Zamawiającego
zapytań.
§6
1. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu poprzez:
1) dostawę serwerów;
2) całościowe wdrożenie Systemu wraz z instalacją oraz konfiguracją środowiska systemowego u
Zamawiającego;
3) przekazanie całości dokumentacji Systemu, interfejsów, kodu źródłowego systemu
powiadamiania ESP, elementów baz danych takich, jak: procedury składowane, schemat
bazy danych i jego ograniczenia integralnościowe, widoki, tabele, perspektywy, itp.;
4) przeszkolenie 14 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz administracji systemu.
w godzinach pracy Zamawiającego w jego siedzibie.
2. Przedmiot umowy zostanie odebrany Końcowym Protokołem Zdawczo-Odbiorczym, którego wzór
stanowi Załącznik nr 6 do umowy, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodnie z
postanowieniami § 7.
§7
1. Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu nie jest równoznaczne z dokonaniem przez
Zamawiającego jego odbioru.
2. Zamawiający zastrzega sobie 5-dniowy termin (dni robocze) na dokonanie sprawdzenia,
dodatkowych testów, audytu, oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą
umową. Termin ten rozpoczyna swój bieg z dniem wdrożenia Systemu w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 złoży pisemne oświadczenie, iż dokonuje odbioru
przedmiotu zamówienia z wyłączeniem potwierdzenia poprawności jego wykonania i jednocześnie
wezwie Wykonawcę do stawienia się we wskazanym czasie i miejscu w celu podpisania Końcowego
Protokołu Zdawczo-Odbiorczego którego wzór stanowi Załącznik nr 6. Oświadczenie o którym mowa w
zdaniu 1, jak też fakt podpisania Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, nie wykluczają roszczeń
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania
umowy.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, wówczas odmówi jego przyjęcia.
5. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady) do przekazanego przez Wykonawcę przedmiotu
umowy, wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy szczegółowy zakres i termin bezpłatnego
usunięcia wad.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć i wdrożyć System wraz z serwerami oraz
środowiskiem systemowym dla Zamawiającego, a także przeszkolić pracowników Zamawiającego,
nie później niż do ……… 2019 r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje czas przeznaczony na wykonanie oraz wdrożenie
Systemu stworzonego przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, zgodnie z potrzebami
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określonymi Załączniku nr 3 oraz w dokumentacji przetargowej, obejmującego w szczególności:
dokumentację Systemu, interfejsów, kod źródłowy, elementy baz danych oraz dostawę serwerów i
instalację oraz konfigurację środowiska systemowego..
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie w etapach określonych w Harmonogramie
realizacji zamówienia. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram realizacji zamówienia
stanowi Załącznik do nr 7 Umowy.
§9
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi
…………………….. zł z podatkiem VAT (słownie: ……………………………………………………………..),
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Składnikiem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest również
wynagrodzenie za przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych do wytworzonego w ramach Umowy
oprogramowania, zgodnie z § 1 Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż z momentem zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1, przekazuje
oraz przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1, autorskie
prawa majątkowe do Systemu oraz całości wytworzonej w ramach niniejszej umowy dokumentacji, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w
zakresie:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Systemu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i
w jakiejkolwiek formie; wytwarzania wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego,
światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczna, drukarką komputerową w formatach DIVIX, MP3,
MP4, MIDI, MP3 PRO, A TRAC, WM, WMA, WMP. ACC3, OGG, AAC+, AAC, WAV, WAVE,
AIFC, AU, AIFF, PCM, RIFF, A1F, AIFR, FMD, RM. RAM, RMI, MOV, MPG, PM2, MPE, MPV,
MPEG, MPEG2, MPEG4, SND, VQF, ASF. Quicktime, (QT), Real Audio, Beatnik, Liquid audio,
a2bmusic, Compact Flash, CHS, AVI, VI1V0, RROQ. FILM, NSV, IFV, SWF, MIV, VOB oraz na
nośnikach audiowizualnych, cyfrowych, analogicznych, płytach kompaktowych CD-ROM, CD
ROM XA, CD-R, CD-RW, CD Graphic, CD text, CD EXTRA, CD-I, CD-MO, CD-G, VCD, SVCD,
DVD, DVDD+ +RW, DVD RR, DVD- RW, DVD ROM, DVD Video. DVD Audio, Blue Ray Disc,
HHDCF, MMS, M, minidisc, BETA, DA T, HDD;
2) obrotu egzemplarzami, na których System lub jego elementy utrwalono - wprowadzania do obrotu,
użyczania lub najem egzemplarzy;
3) rozpowszechniania Systemu lub jego elementów w sposób inny niż mowa powyżej - nadawania,
reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym: w sieciach internet,
intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
4) praw zależnych zezwolenie dotyczy w szczególności prawa do zezwalania na wykonywanie praw
zależnych i dokonywanie opracowań Systemu - prawa do dokonania zmian, przeróbek, skrótów,
stopklatek, kontynuacji, adaptacji, oraz opracowania innej jego wersji oraz korzystania z nich w
zakresie audiowizualnej eksploatacji na polach wymienionych w niniejszym paragrafie oraz prawo
do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań danego Systemu,
5) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, aktualizacji, kompilowania lub jakichkolwiek
innych zmian w Systemie w tym usuwaniu nieprawidłowości lub błędów jakie w nim zaistnieją.
6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 przekaże oraz przeniesie na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, które dotyczyć będą wszelkich elementów stanowiących
utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w ramach
realizacji niniejszej umowy, w szczególności do: oprogramowania dedykowanego, stworzonego przez
Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, zgodnie z potrzebami określonymi w dokumentacji
przetargowej, dokumentacji systemu, interfejsów, kodu źródłowego, elementów baz danych takich, jak:
procedury składowane, schemat bazy danych i jego ograniczenia integralnościowe, widoki, tabele,
perspektywy, itp., o ile nie będą stanowiły oprogramowania gotowego Wykonawcy lub nie będą one
produktem osób trzecich.
7. W odniesieniu do oprogramowania stanowiącego własność osób trzecich lub oprogramowania
gotowego Wykonawcy, Wykonawca oświadcza że przenosi na Zamawiającego prawa własności
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intelektualnej w zakresie opisanym powyżej. W przypadku gdyby było to niemożliwe, do udzielenia lub
zapewnienia udzielenia na rzecz Zamawiającego nieodpłatnej licencji (lub sublicencji) niewyłącznej na
korzystanie z oprogramowania osób trzecich na zasadach nie gorszych niż opisane powyżej, w
szczególności na polach eksploatacji wskazanych powyżej, na czas nieoznaczony, z prawem do
modyfikacji i rozwoju, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt oraz ryzyko do nabycia tych praw i
przekazania ich bez dodatkowego wynagrodzenia Zamawiającemu.
Korzystanie z oprogramowania Open Source w celu wykonywania umowy, możliwe będzie tylko
wówczas, jeśli możliwe będzie przeniesienie praw własności intelektualnej lub udzielenie licencji do
produktów na zasadach określonych powyżej.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z Systemem pełnych kodów źródłowych, opisu
interfejsów, struktur danych do indywidualnie wytworzonej części Systemu niezależnie czy będzie to
Open Source czy oprogramowanie komercyjne. Dla gotowych komponentów oraz bibliotek osób
trzecich Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania opisu interfejsów oraz struktur danych oraz
licencji na ich wykorzystywanie bez ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego z wyraźnym
wskazaniem rekomendowanego lub obowiązkowego wsparcia m.in. aktualizacja do nowszej wersji,
suport bazy danych, możliwość przejścia z wersji otwartej na komercyjną.
9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 zobowiązany jest do prowadzenia
Repozytorium Kodów Źródłowych Systemu. Działanie to ma na celu zapewnienie Zamawiającemu
pełnej możliwości utrzymywania oraz rozwijania Systemu bez udziału Wykonawcy, w szczególności
powierzenia innemu niż Wykonawca podmiotowi wykonania modyfikacji lub zmian w Systemie lub jego
składowych, zarówno w trakcie budowy i wdrożenia Systemu jak po okresie obowiązywania umowy. W
Repozytorium Kodów Źródłowych Systemu Wykonawca zobowiązany jest przechowywać wszelkie Kody
Źródłowe które wchodzić będą w części Systemu w taki sposób, aby dostępna była każda kolejna
wersja oraz prowadzona była pełna rejestracja i porównywanie zmian wprowadzonych do kodów
źródłowych, wraz ze wskazaniem osoby wprowadzającej zmianę i datą jej wprowadzenia.
10. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający będzie mógł korzystać z Sytemu zgodnie z jego
przeznaczeniem i w zakresie wszystkich funkcjonalności bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i że
z tego tytułu, poza obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia przewidzianego w umowie, Zamawiający nie
będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat (kosztów) na rzecz Wykonawcy ani osób
trzecich. Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż
wyraźnie zdefiniowane umową. W szczególności oznacza to, że nie będzie konieczne nabycie przez
Zamawiającego żadnych dodatkowych uprawnień ani licencji poza opisanymi umową, a korzystanie z
przedmiotu umowy, o którym mowa w nie spowoduje konieczności nabycia takich uprawnień lub licencji.
W przypadku, gdyby osoba trzecia wysuwała wobec Zamawiającego roszczenia z tytułu korzystania z
Sytemu, Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia tych roszczeń bądź zwrotu Zamawiającemu
wszelkich kosztów, jakie poniósł na ich zaspokojenie, w tym kosztów ewentualnych sporów sądowych,
w tym rzeczywistych kosztów zastępstwa procesowego.
11. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż System ani korzystanie z niego przez Zamawiającego, nie
będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich oraz patentów.
12. Określone w ust. 1 wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z
realizacją niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty
związane z realizacją Zamówienia, w tym podatek od towarów i usług VAT.
13 . Zmiany stawki podatku VAT nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia.
14. Wykonawca oświadcza, że wartość wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 uwzględnia charakter i
zakres czynności koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, a także że w jego ocenie wartość
wynagrodzenia jest uzasadniona gospodarczo.
§ 10
Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 jest wystawiona przez
Wykonawcę faktura z załączonym Końcowym Protokołem Zdawczo-Odbiorczym, o którym mowa w § 6
ust. 2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury nie wcześniej niż po podpisaniu przez
Strony Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego bez zastrzeżeń.
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§ 11
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1, płatne będzie przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po pisemnym potwierdzeniu
przez Zamawiającego wykonania całości przedmiotu umowy, w sposób właściwy i zgodny z treścią
niniejszej Umowy oraz w terminie określonym w § 8 ust. 1 i 2. Płatność wynagrodzenia zostanie
dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego dyspozycją
wykonania przelewu.
§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w razie przekroczenia terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 lub terminów wykonania zobowiązań o
których mowa w § 5 oraz w § 7 ust. 5, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9
ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1;
3) w przypadku niewykonania lub innego nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, w szczególności naruszenia obowiązków wynikających z § 8 ust. 3 oraz z § 9 ust. 3,
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.
2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania przedmiotu umowy.
3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższego niż 5 dni,
Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2.
4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym
mowa w § 13, wedle wyboru Zamawiającego.
6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 4, kary
umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek
zapłacić w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego wskazany w nocie.
7. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem
autorskich praw majątkowych do produktów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy i w
związku z tym zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych.

§ 13
1. Strony oświadczają, że do dnia zawarcia umowy Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, w formie ………………………………………………, w wysokości 5 % wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, tj. w wysokości …………………………………………
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych oraz roszczeń
odszkodowawczych z tytułu szkody jaką Zamawiający poniósł w związku z realizacją Umowy.
3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, nie ogranicza prawa Zamawiającego do
dochodzeniu roszczeń od Wykonawcy na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy:
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1)
2)
3)

w wysokości 70 %, pomniejszonej o zrealizowane roszczenia Zamawiającego o których mowa
w ust 2, w terminie 30 dni od dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru przedmiotu
umowy;
w wysokości 20 %, pomniejszonej o zrealizowane roszczenia Zamawiającego o których mowa
ust. 2, w ciągu 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi na System oraz środowisko
systemowe;
w wysokości 10 %, pomniejszonej o zrealizowane roszczenia Zamawiającego o których mowa
w ust. 2, w ciągu 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi na serwery.

§ 14
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania zrealizowanej części Umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w okolicznościach, o których mowa w art. 145a ustawy Pzp.
3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w przypadku:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 10 dni od daty jej
zawarcia;
2) gdy Wykonawca nie realizuje prac mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez
Zamawiającego do zaprzestania naruszenia w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w
niniejszej Umowie w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego
odstąpienia. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
5. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie nie ogranicza możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego zastrzeżonych kar umownych.
§ 15
1. Za nadzór nad realizacją Umowy oraz koordynację współdziałania przy jej wykonywaniu,
odpowiadają ze Strony:
1) Zamawiającego: ........................................
2) Wykonawcy: ………………………………
2. Strony mają prawo do zmiany osób właściwych do koordynacji współdziałania w zakresie
wykonywania Umowy, wskazanych w ust. 1, lub ich danych kontaktowych. Zmiana osób koordynujących
realizację Umowy wskazanych przez Wykonawcę może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający
wyznacza: ……………………………………………………………
3. Korespondencja pomiędzy Stronami niniejszej Umowy będzie kierowana na adres:
1) Zamawiający: Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, e-mail:
…………………………..;
2) Wykonawca: …………………..
4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez
Strony, a wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub
rozwiązaniem, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani
faktycznych.
§ 16
1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy
samodzielnie/przy
udziale
następujących
Podwykonawców
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………………………………………………………. (niepotrzebne skreślić).
2. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy/om nie wyłącza obowiązku
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy, w tym
dotyczących personelu Wykonawcy.
3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę, albo też wyrządzona
Zamawiającemu szkoda, były następstwem działania lub zaniechania Podwykonawców, albo
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego
Podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, jak za własne działania.
§ 17
1. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie danych osobowych do postępowania zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, uzyskanych w czasie realizacji niniejszej
Umowy, a w szczególności danych osobowych.
2. Wykonawca oświadcza, że w zakresie obejmującym ochronę danych osobowych posiada niezbędną
wiedzę oraz narzędzia gwarantujące prawidłowe wykonanie takiego obowiązku oraz, że w ww. zakresie
spełnia wszelkie wymogi przewidziane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zajdzie potrzeba przetwarzania przez Wykonawcę
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Administratorem Danych Osobowych Zamawiającego
Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru stanowiącego Załącznika nr 8.
§ 18
1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę
trzecią.
4. Strony uzgodniły, że datą zawarcia umowy jest dzień określony w jej nagłówku.
5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
6. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 - Kopia upoważnienia nr ………. z dnia …………
Załącznik nr 2 – Kopia KRS/CEiDG/Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy z dnia
Załącznik nr 5 – Wzór Częściowego Protokołu Obioru
Załącznik nr 6 - Wzór Końcowego Protokołu Zdawczo Odbiorczego
Załącznik nr 7 – Harmonogram realizacji zamówienia.
Załącznik nr 8 – Wzór Umowy o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna*
*dla wykonawców będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, konieczne
jest dołączenie klauzuli informacyjnej w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.
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Załącznik Nr 5
do umowy nr …………………..
z dnia …………………

CZĘŚCIOWY PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Sporządzony w dniu............................. w ……………………………….………….……..
w sprawie odbioru przedmiotu umowy................................... z dnia...................................
Zamawiający: …………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………...

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.......................................................................................................................................

imię i nazwisko

stanowisko

Wykonawca:...................................................................................................................
.......................................................................................................................................
w imieniu którego przekazuje:

.......................................................................................................................................

imię i nazwisko

stanowisko

Przedmiot umowy:..........................................................................................................
........................................................................................................................................
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1. Wykonawca przekazał wykonany przedmiot umowy a Zamawiający go przyjął
.
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanego przedmiotu umowy:1)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

3. Wykonawca w terminie .............................................................................. uzupełni i poprawi
wykonany przedmiot umowy zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami

wymienionymi w pkt 2 niniejszego protokołu.

…………………………………………… ……………………………………………
Ze strony Zamawiającego

1)niepotrzebne

Ze strony Wykonawcy

skreślić
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Załącznik Nr 6
do umowy nr …………………..
z dnia …………………

KOŃCOWY PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Sporządzony w dniu............................. w ……………………………….………….……..
w sprawie odbioru przedmiotu umowy................................... z dnia...................................
Zamawiający: …………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………...

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.......................................................................................................................................

imię i nazwisko

stanowisko

Wykonawca:...................................................................................................................
.......................................................................................................................................
w imieniu którego przekazuje:

.......................................................................................................................................

imię i nazwisko

stanowisko

Przedmiot umowy:..........................................................................................................
........................................................................................................................................
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1. Wykonawca przekazał wykonany przedmiot umowy a Zamawiający go przyjął
.
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanego przedmiotu umowy:1)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

3. Wykonawca w terminie .............................................................................. uzupełni i poprawi
wykonany przedmiot umowy zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami

wymienionymi w pkt 2 niniejszego protokołu.

…………………………………………… ……………………………………………
Ze strony Zamawiającego

1)niepotrzebne

Ze strony Wykonawcy

skreślić
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Załącznik nr 9 do umowy nr ……………… z dnia ……………….
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY
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.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Głównym Inspektoracie
Sanitarnym jest Główny Inspektor Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym za pomocą adresu iod@gis.gov.pl
Administrator danych osobowych – Główny Inspektor Sanitarny - przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie zawartej umowy nr …………………… z dnia …………………..
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji zawartej umowy wskazanej w pkt 3,
b) realizacji przepisów prawa podatkowego i finansowo-księgowych;
c) prawa dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się
pojawią;
d) udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej;
e) archiwizacji dokumentów w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
f) statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Głównym
Inspektoratem Sanitarnym przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Główny Inspektor Sanitarny.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państw trzecich.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy
dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
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 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:

f)
9.

10.
11.

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi
zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Głównym
Inspektoracie Sanitarnym Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Główny Inspektorat Sanitarny,
z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa dla realizacji celów określonych w pkt 4
powyżej.
Zostałem(am) poinformowany(na) o moich prawach i obowiązkach.

…………………………….
/ data/

…………………………
/ podpis/
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