Znak sprawy ZP/12/2020

Załącznik nr 9 do SIWZ
Umowa nr ……………………………….. (Wzór)
zawarta w dniu………………………………..2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym z siedzibą w Warszawie (03-709) przy
ulicy J. Sierakowskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod
numerem: KRS 0000113950, NIP 113-21-68-300, REGON 016084355 reprezentowanym przez:
Prof. dr hab. n. med. Jacka P. Szaflika
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a
…………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy
(zwanej dalej: Umową) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego.
W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w
przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.
Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie Zamówienia
Publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
Definicje
Etap

Wyodrębniona część realizacyjna
wykonanie określonych prac

Umowy,

obejmująca

Dokumentacja

Wszystkie dokumenty wytworzone w ramach Zamówienia w
trakcie jego przygotowania oraz realizacji, zaakceptowane
przez Zamawiającego, w ramach Umowy, obejmujące zarówno
dokumentację
przedwdrożeniową
i
powdrożeniową
szczegółowo opisane w SOPZ

Dzień roboczy

Dzień roboczy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych w podmiocie, na
rzecz którego realizowane jest zamówienie.

Infrastruktura
Serwerowa

Urządzenia opisane w SOPZ (Roz. I.5 pkt. 1 tiret pierwsze)

1

Znak sprawy ZP/12/2020

Kierownik Zespołu
Wykonawcy

Osoba pełniąca funkcję Kierownika Zespołu po stronie
Wykonawcy, wskazana w Umowie zawartej w wyniku
niniejszego postępowania.

Kierownik Zespołu
Zamawiającego

Kierownik zespołu po stronie podmiotu, na rzecz którego
realizowane jest zamówienie.

Oferta

Oferta Wykonawcy z dnia _______ 2020 roku

Oprogramowanie

Oprogramowania opisane w SOPZ (Roz. I.5 pkt. 2)

Oprogramowanie
Systemowe

Oprogramowanie systemowe i narzędziowe opisane w SOPZ
(Roz. I.5 pkt. 1 tiret drugie)

Odbiór końcowy

Odbiór stanowiący potwierdzenie należytego wykonania
Umowy jako całości, w zakresie poszczególnych Produktów,
Zadań i Etapów, w szczególności po pozytywnym
przeprowadzeniu Stabilizacji Systemu e-Usług

Oprogramowanie
Zamawiającego

Oprogramowanie/systemy, aplikacje i inne rozwiązania
IT/wdrożone lub planowane do wdrożenia lub modyfikacji u
Zamawiającego, z którym będzie integrowany System e-Usług.
Zakłada się, że Oprogramowanie Zamawiającego może
pochodzić od więcej niż jednego producenta lub może stanowić
własność Zamawiającego.
Oprogramowanie Zamawiającego stanowi m.in. System
HIS/System źródłowy/System dziedzinowy
Dokument zawierający zakres funkcjonalności przeznaczonych
do obsługi na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z
terminami realizacji instruktaży dla poszczególnych stanowisk.
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1), której
administratorem jest CSIOZ, o której mowa w art. 7 ustawy o
SIOZ.
Osoba fizyczna lub prawna, która wytworzyła oprogramowanie
użytkowane u Zamawiającego; zakłada się, że Oprogramowanie
może pochodzić od więcej niż jednego producenta.
Projekt ,,Wdrożenia nowoczesnych e-Usług w podmiocie
leczniczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia” (akronim eUsługi MZ).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 1843).

Plan instruktażu
stanowiskowego
Platforma P1

Producent
Oprogramowania
Projekt

PZP
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RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) oraz akty prawa krajowego wydane w związku z tym
rozporządzeniem, w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

SIOZ

System informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w
ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w
ochronie zdrowia
(Dz. U. 2019, poz. 408 z późn. zm.).
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący
Załącznik nr 1 do Umowy

SOPZ

System e-Usług/System

Oprogramowanie, aplikacje i inne rozwiązania IT wdrażane
przez Wykonawcę, stanowiące przedmiot zamówienia,
umożliwiające realizację e-Usług Referencyjnych wraz
z dodatkowymi funkcjonalnościami.

System HIS/System
źródłowy/System
dziedzinowy

System informatyczny/systemy informatyczne Zamawiającego
przechowujące i zarządzające danymi medycznymi dotyczącymi
pacjentów i ich dokumentacją medyczną oraz danymi o
realizowanych świadczeniach.

Szczegółowy
Harmonogram Zadań

Harmonogram zawierający zestawienie poszczególnych prac ze
wskazaniem m.in. terminów ich realizacji (daty początkowej i
końcowej) będący uszczegółowieniem Harmonogramu Zadań,
przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Zamawiającego.

Umowa

Umowa, która zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym
w ramach niniejszego postępowania na realizację e-Usług.

Wykonawca

Podmiot (podmioty) wyłoniony (wyłonione) w postępowaniu na
wdrożenie i integrację e-Usług u Zamawiającego.

Zamawiający

Podmiot leczniczy, na rzecz którego Wykonawca zrealizuje
Zamówienie.

Zespół Zamawiającego

Zespół po stronie podmiotu, na rzecz którego realizowane jest
zamówienie.
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§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę i wdrożenie Infrastruktury Serwerowej wraz z
Oprogramowaniem Systemowym oraz wdrożenie e-Usług i Oprogramowania dla
systemu szpitalnego będącego w posiadaniu Zamawiającego wraz z usługą migracji
danych do jednego wspólnego środowiska bazodanowego w ramach Projektu pn.
„Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych
przez Ministra Zdrowia”, zgodnie z SOPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w szczególności
do:
1) przygotowania wdrożenia Systemu e-Usług;
2) dostawy i wdrożenia Infrastruktury Serwerowej;
3) dostawy i wdrożenia Oprogramowania Systemowego;
4) budowy, dostarczenia i instalacji Oprogramowania niezbędnego do wdrożenia
Systemu e-Usług;
5) konfiguracji Systemu e-Usług;
6) integracji Systemu e-Usług z Oprogramowaniem Zamawiającego;
7) dostarczenia wymaganych licencji lub przekazanie praw autorskich
oprogramowania składającego się na System e-Usług;

do

8) dostarczenie certyfikatów niezbędnych do integracji z węzłem krajowym
identyfikacji elektronicznej zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 1544) - integracja z systemem login.gov.pl na środowisku
produkcyjnym;
9) przekazania Dokumentacji;
10) wykonanie migracji danych oraz konfiguracji Systemu e-Usług do nowej wersji bazy
danych niezbędnych dla wdrożenia produkcyjnego Systemu e-Usług;
11) przeprowadzenia testów Systemu e-Usług;
12) uruchomienia produkcyjnego Systemu e-Usług i przeprowadzenia jego stabilizacji;
13) przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych w zakresie wdrożonego Systemu eUsług;
14) zapewnienia serwisu gwarancyjnego na dostarczone
Oprogramowanie Systemowe oraz Infrastrukturę Serwerową.

Oprogramowanie,

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia,
wskazany w § 1 ust. 1, na warunkach określonych w Umowie, SIWZ oraz Ofercie
Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy. Wszystkie te dokumenty łącznie
określają przedmiot Umowy oraz sposób jej realizacji.

4

Znak sprawy ZP/12/2020

§ 2.
Podstawowe warunki realizacji przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej
profesjonalnej staranności właściwej dla czołowych firm branży informatycznej, z
uwzględnieniem standardów profesjonalnej obsługi projektów informatycznych.
2. Wykonawca zapewnia, że wdrożenie Systemu e-Usług i usługi serwisu gwarancyjnego oraz
usługi rozwojowe będą stanowić rozwiązania:
1) nowoczesne, rozwojowe oraz zapewniające zaspokojenie potrzeb Zamawiającego
wynikających z SIWZ;
2) zabezpieczające integralność, poufność oraz bezpieczeństwo danych oraz
zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich zgodnie z
najwyższymi standardami technologicznymi;
3) skalowalne oraz, w zakresie wymaganym w Umowie, w tym OPZ, umożliwiające
integrację z innymi rozwiązaniami informatycznymi;
4) zapewniające możliwość dalszego rozwoju samodzielnie przez Zamawiającego lub
osoby trzecie, w szczególności pozwalające na swobodny i konkurencyjny wybór
przedsiębiorcy wspierającego rozwój i utrzymanie systemu informatycznego po
wygaśnięciu Umowy,
5) oparte na technologiach aktualnie wspieranych przez ich producentów, a w
przypadku planowanego, zapowiedzianego końca wsparcia wykorzystywanej
technologii rozwiązanie musi przewidywać wymianę tej technologii na inną
wspieraną przez jej twórców do czasu zakończenia realizacji Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wdrożenie Systemu e-Usług oraz usługi gwarancyjne będą
zgodne z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocena
zgodności:
1) wdrożenia Systemu e-Usług będzie przeprowadzona na dzień dokonania jego
odbioru końcowego;
2) rezultatów usług serwisu gwarancyjnego będzie dokonywana w poszczególnych
okresach sprawozdawczych.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie prowadził prace w ramach przedmiotu Umowy w
sposób zgodny z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Ponadto Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, a
także odpowiednią liczbę personelu do realizacji przedmiotu Umowy w terminach
w niej określonych;
2) wykona przedmiot Umowy, mając na uwadze dobro Zamawiającego i przy
uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez
siebie działalności;
3) dostarczone oprogramowanie będzie zgodne z Umową i będzie realizowało
wszystkie funkcjonalności opisane w SIWZ przy zachowaniu określonej wydajności;
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4) dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że
nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez
Wykonawcę przedmiot Umowy, jak również, że dostarczony przez Wykonawcę
przedmiot Umowy nie jest obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani
zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi;
5) dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów
blokujących jego funkcje zrealizowane zgodnie z OPZ i wolne od wirusów, koni
trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów;
6) rozwiązania przyjęte do wdrożenia Systemu e-Usług zapewnią kompatybilność z
innymi użytkowanymi przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie
przewidzianym Umową.
6. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji
przedmiotu Umowy, w tym do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od
wezwania, udzielania Zamawiającemu na każde wezwanie pisemnych lub ustnych informacji,
według wyboru Zamawiającego, na temat stanu zaawansowania prac, mających na celu
prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy (obowiązek informacyjny).
7. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich
zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym także o okolicznościach
leżących po stronie Zamawiającego, które stanowią zagrożenie dla prawidłowej realizacji prac
objętych przedmiotem Umowy. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane
Zamawiającemu wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w
wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej
Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności
związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają Wykonawcę (obowiązek sygnalizacji).
8. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz po jego wykonaniu, zobowiązuje
się do poddania audytowi i kontroli prawidłowości wykonania Umowy, która może być
przeprowadzona przez Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione do audytu i kontroli (w
tym podmioty zewnętrzne powołane do przeprowadzenia audytu przez Zamawiającego,
zobowiązane na podstawie umowy z Zamawiającym do zachowania poufności informacji
uzyskanych w związku z przeprowadzanym audytem). Audyt może mieć charakter ciągły lub być
wykonywany w razie potrzeby (doraźnie).
9. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) udzielenia audytującym wyczerpujących wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu
Umowy,
2) przekazywania audytującym wszelkich dostępnych informacji znajdujących się w jego
posiadaniu związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
3) udostępnienia audytującym wykonywanych analiz oraz wszelkiej powstałej w czasie
trwania Umowy dokumentacji,
4) przeprowadzania wskazanych przez audytujących czynności, mających na celu
wykazanie prawidłowości przebiegu procesu realizacji przedmiotu Umowy;
6
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5) udzielenia dostępu audytującym do pomieszczeń, w których dochodzi do
przetwarzania danych osobowych;
6) zapewnienia nieograniczonego prawa do wglądu we wszystkie dokumenty związane
z realizowaną Umową, w tym dokumenty finansowe dotyczące realizacji przedmiotu
Umowy.
10. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wyniki audytu. W przypadku zauważonych uchybień
Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedstawi mu do akceptacji plan
naprawczy tzn. odniesie się do przedstawionych uwag oraz zaproponuje odpowiednie
działania korygujące. Czas usunięcia uchybień nie może przekroczyć 14 dni od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiającego planu naprawczego, chyba że Zamawiający wskaże
dłuższy termin.
11. Wykonawca jest obowiązany do współdziałania z pracownikami Zamawiającego oraz
podmiotami trzecimi świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym pracownikami i osobami przeprowadzającymi audyt realizacji
przedmiotu Umowy.
12. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu Umowy, a także podczas
korzystania z oprogramowania w zakresie i na zasadach opisanych Umową, Zamawiający
nie będzie zobowiązany do nabywania innych usług lub uprawnień niż wyraźnie określone
w Umowie. W szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne
nabycie przez Zamawiającego elementów infrastruktury informatycznej, dodatkowych
licencji, certyfikatów lub usług poza opisanymi Umową i objętymi wynagrodzeniem, a
korzystanie z oprogramowania nie spowoduje konieczności dodatkowego ich nabycia przez
Zamawiającego.
13. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający jest podmiotem
leczniczym prowadzącym szpital, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w
trybie ciągłym. Wykonawca zapewnia, iż wszystkie prace wdrożeniowe u Zamawiającego
prowadzone będą w sposób zachowujący ciągłość pracy Zamawiającego, każdorazowo w
trybie i terminach ustalonych z Zamawiającym.

§ 3.
Termin i miejsce wykonania przedmiotu Umowy
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie ___ dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w podziale na
poszczególne Etapy, w tym terminy zgłoszenia ich przez Wykonawcę
do odbioru oraz terminy odbioru przez Zamawiającego zostaną uregulowane w
Szczegółowym Harmonogramie Zadań (dalej „SHZ”) przygotowanym przez Wykonawcę
i zaakceptowanym przez Zamawiającego. SHZ nie może zmieniać terminu końcowego
realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku braku porozumienia Wykonawcy z
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Zamawiającym co do treści
Zamawiającego.

SHZ, zostanie on opracowany i przyjęty przez

3. Strony akceptują fakt, że SHZ może ulegać zmianie w zakresie terminów wykonania
poszczególnych Etapów oraz wzajemnych zobowiązań Stron. Zmiany takie nie wymagają
zawierania aneksów do Umowy. Do zmiany SHZ stosuje się procedurę zawartą w ust. 2.
4. Strony zgodnie uznają, że terminowa realizacja przedmiotu Umowy, w tym przede
wszystkim dotrzymanie terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy, ma kluczowe
znaczenie dla Zamawiającego.
5. W przypadku przekroczenia terminów realizacji przedmiotu Umowy, w tym terminów
realizacji poszczególnych Etapów ustalonych w SHZ, Zamawiający będzie miał prawo
skorzystać z uprawnień wynikających z Umowy, a w szczególności Zamawiający naliczy
kary umowne i może być uprawniony do odstąpienia od Umowy. Jeżeli opóźnienie
wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do
wykonywania na własny koszt ewentualnych dodatkowych prac wynikających z
opóźnienia, jakie okażą się niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
6. Miejscem realizacji Umowy przez Wykonawcę jest siedziba Zamawiającego oraz miejsca
prowadzenia przez niego działalności leczniczej. Za uprzednią zgodą Zamawiającego
Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy zdalnie.
§ 4.
Współdziałanie
1.

Zamawiający oświadcza, że jest świadomy tego, że realizacja Umowy wymaga jego
współpracy z Wykonawcą. Zamawiający zapewni swoje współdziałanie w ramach
wdrożenia Systemu e-Usług i usług serwisu gwarancyjnego w takim zakresie, w jakim jest
to faktycznie niezbędne do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, przy czym
zakres oczekiwanego współdziałania Zamawiającego nie może prowadzić do przeniesienia
na Zamawiającego obowiązków umownych Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, w
szczególności poprzez:
1) udostępnienie Wykonawcy informacji ( o ile nie są one ogólnie dostępne), w tym
instrukcji obsługi Oprogramowania Zamawiającego dla użytkownika
i
administratora, jeśli Zamawiający nimi dysponuje, procedur wewnętrznych
obowiązujących u Zamawiającego, oraz nadanie uprawnień do pracy Personelowi
Wykonawcy; w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie dysponował instrukcjami, o
których mowa powyżej, zapewni Wykonawcy dostęp do funkcjonalności systemu w
celu zapoznania się z nimi przez Wykonawcę;
2) przekazanie z własnej inicjatywy lub na pisemne wystąpienie Wykonawcy innych
informacji, dokumentów oraz materiałów, które są niezbędne do wykonania
8
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przedmiotu Umowy, pozostających w dyspozycji Zamawiającego przy jednoczesnym
braku przeszkód, w szczególności prawnych, do ich udostępnienia.
3. Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń i budynków, w których będą prowadzone
prace związane z realizacją przedmiotu Umowy, z zachowaniem procedur i regulaminów
obowiązujących w tychże pomieszczeniach i budynkach, w szczególności w zgodności z
aktualnymi regulacjami wewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa informacji
obowiązującymi u Zamawiającego.
4. Zamawiający zapewni dostęp, o którym mowa w ust. 3, w godzinach pracy Zamawiającego
lub w innych godzinach i dniach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający zapewni również możliwość zdalnego dostępu do środowiska
teleinformatycznego na czas jego wdrożenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami
wewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa informacji obowiązującymi u Zamawiającego.
Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający udostępni możliwość zdalnego dostępu, przy
czym brak dostępu poprzez VPN nie może wpływać na czasy realizacji przedmiotu
zamówienia oraz czasy związane z usuwaniem Błędów.
5. Jeżeli Strony nie zdefiniowały wyraźnie danego działania niezbędnego do prawidłowej
realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania
takiego działania jest Wykonawca.
6. Celem usprawnienia współdziałania w okresie obowiązywania Umowy Strony wyznaczą,
osoby odpowiedzialne za właściwą realizację zobowiązań Stron wynikających z Umowy:
1) Zamawiający utworzy i utrzyma przez cały okres realizacji Umowy stanowisko
Kierownika Zespołu Zamawiającego. Obowiązki Kierownika Zespołu Zamawiającego
pełnić będzie: …………………………………….1.
2) Wykonawca utworzy i utrzyma przez cały okres realizacji Umowy stanowisko Kierownika
Zespołu Wykonawcy. Obowiązki Kierownika Zespołu Wykonawcy pełnić będzie:
……………..…………………….
7. Kierownik Zespołu Zamawiającego jednoosobowo odpowiada za bieżący przebieg całości
prac realizacji przedmiotu Umowy po stronie Zamawiającego. Do jego obowiązków należy
w szczególności:
1) koordynowanie realizacji przedmiotu Umowy, w tym podejmowanie czynności
w imieniu Zamawiającego dotyczących jej realizacji, które nie zostały zastrzeżone dla
innych osób;
2) przekazanie Wykonawcy danych niezbędnych do realizacji wdrożenia Systemu e-Usług,
3) zapoznanie z SHZ i treścią Umowy osób uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy
po stronie Zamawiającego oraz bieżące przekazywanie informacji o SHZ i jego zmianach
do odpowiednich osób i jednostek organizacyjnych,
4) akceptowanie w imieniu Zamawiającego SHZ przygotowanego przez Kierownika Zespołu
Wykonawcy,
1

Należy wypełnić
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5) zapewnienie prawidłowej dokumentacji przedmiotu zamówienia, w tym dbałość
o terminowość, kompletność oraz zawartość merytoryczną wszelkich protokołów,
powiadomień oraz innych informacji wymienianych przez Strony,
6) opiniowanie i akceptowanie pod względem merytorycznym uwag zamieszczanych przez
użytkowników w dokumentacji realizacji przedmiotu Umowy;
7) zapewnienie udziału pracowników Zamawiającego w instruktażach stanowiskowych,
8) koordynacja i przekazywanie zgłoszeń pracowników Zamawiającego do serwisu
gwarancyjnego Wykonawcy,
9) zarządzanie ryzykiem w szczególności: identyfikacja problemów, opóźnień i zagrożeń
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz podejmowanie niezbędnych działań dla ich
rozwiązania,
10) powoływanie członków Zespołu Zamawiającego odpowiedzialnych za dokonywanie
odbiorów przedmiotu Umowy,
11) dokonywanie odbiorów zadań realizacji Umowy oraz podpisywania protokołów
odbiorów cząstkowych oraz protokołu odbioru końcowego,
12) ścisła współpraca z Kierownikiem Zespołu Wykonawcy.
8. Zamawiający może dokonać zmiany swojego Kierownika Zespołu Zamawiającego,
zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zmiana jest skuteczna od chwili doręczenia
Kierownikowi Zespołu Wykonawcy informacji o zmianie i nie stanowi zmiany Umowy.
9. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Zespołu Wykonawcy na zasadach
określonych w § 5.
10. Strony oświadczają, że osoby wymienione powyżej są upoważnione do działania w imieniu
odpowiednio, każdej ze Stron, w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, chyba że co innego
wynika z Umowy lub ustaleń Stron.
§ 5.
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi
niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności konieczne do właściwego wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich
wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbędnych do realizacji przedmiotu
Umowy.
2. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania członków swojego
personelu.
3. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez członków swojego personelu postanowień
Umowy
i przepisów prawa, a także standardów i procedur wewnętrznych obowiązujących u
Zamawiającego dostarczonych przez Zamawiającego.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania do realizacji przedmiotu Umowy członków
Personelu, zgodnie z SIWZ i Ofertą, spełniającego warunki określone w tych dokumentach.
Poszczególni członkowie Personelu Wykonawcy będą pełnić role wynikające z Oferty oraz
ustaleń Stron.
5. Wykonawca zapewnia co najmniej następujący Personel Kluczowy do realizacji przedmiotu
Umowy:
1)

Kierownik Zespołu Wykonawcy,

2)

Specjalista w zakresie wdrożenia systemów IT,

3)

Specjalista ds. baz danych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego Personelu
Kluczowego i ciągłości ich pracy w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Członkowie
Personelu Kluczowego nie mogą być odsunięci od wykonywania przedmiotu Umowy bez
zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy osób
wskazanych w Ofercie stanowiących Personel Kluczowy, chyba że zapewni zastępstwo przez
osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszych niż osoby zastępowanej.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, Zamawiający udzieli zgody na zmianę osób stanowiących Personel
Kluczowy po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
1)

informacja o propozycji zamiany osoby zostanie przekazana Zamawiającemu
z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni przed planowaną datą zmiany i będzie
zawierała co najmniej informacje wymagane w Ofercie, potwierdzające spełnienie
warunku, o którym mowa w ust. 7;

2)

Wykonawca zapewni transfer wiedzy do nowej osoby, tak aby mogła wypełniać
wyznaczoną w Umowie rolę.

9. W przypadku, gdy odsunięcie od wykonywania przedmiotu Umowy członka Personelu
Kluczowego następuje z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy, takich jak
śmierć lub choroba członka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu
zatrudnienia danego członka Personelu Kluczowego lub z powodu innego zdarzenia
losowego, uniemożliwiającego członkowi Personelu Kluczowego pełnienie swoich funkcji,
Zamawiający dopuszcza udzielenie zgody na zmianę osób stanowiących Personel
Wykonawcy po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
1)

informacja o propozycji zmiany zostanie przekazana Zamawiającemu najpóźniej w
ciągu 2 dni roboczych po zaistnieniu sytuacji powodującej konieczność dokonania
zmiany w składzie Personelu Kluczowego i będzie zawierała co najmniej informacje
wymagane
w
Ofercie,
potwierdzające
spełnienie
warunku,
o którym mowa w ust. 7;
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2)

Wykonawca zapewni transfer wiedzy do nowej osoby, tak aby mogła wypełniać
wyznaczoną rolę w składzie Personelu Kluczowego;

3)

Wykonawca zapewni, że zastępca, o którym mowa w ust. 7, rozpocznie
wykonywanie przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11. Z wnioskiem o zmianę członka Personelu Kluczowego, o której mowa w postanowieniach
poprzedzających, Kierownik Projektu Wykonawcy zwraca się do Kierownika Zespołu
Zamawiającego.
12. Zmiana członka Personelu Kluczowego może także nastąpić na uzasadnione żądanie
Zamawiającego. Żądanie przez Zamawiającego zmiany członka Personelu Kluczowego jest
uzasadnione w przypadku, w którym członek Personelu Kluczowego narusza zobowiązania
wynikające z Umowy, w szczególności zobowiązania do zachowania poufności i zasad
bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, a także w inny sposób przez swoje
działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację przedmiotu
Umowy.
13. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie do 7 dni od zgłoszenia
żądania przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego
kandydaturę osoby o nie niższych kwalifikacjach i doświadczeniu niż osoby zastępowanej,
co udokumentuje odpowiednimi środkami dowodowymi. Zamawiający dokona akceptacji
zmiany osób wskazanych do realizacji Umowy lub odrzuci propozycję Wykonawcy w ciągu
5 dni od zgłoszenia jej przez Wykonawcę. W przypadku odrzucenia propozycji przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego przedstawienia
kandydatury osoby zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ustępie.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Wykonawca zapewni sprawne przejęcie
obowiązków przez nową osobę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
15. W razie tymczasowej nieobecności członka Personelu Kluczowego (np. urlop, czasowa
niezdolność do pracy), Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany jest w tym okresie
zastąpić go osobą dysponującą nie niższymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Przystąpienie
zastępcy do realizacji przedmiotu Umowy wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
16. Wykonawca może z własnej inicjatywy zwiększyć liczbę członków Personelu Kluczowego. W
takim przypadku Wykonawca informuje on o tym fakcie Zamawiającego, wskazując termin
przystąpienia dodatkowej osoby do realizacji przedmiotu Umowy.
17. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy lub jego nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Zamawiający może żądać
od Wykonawcy zwiększenia liczby członków Personelu Kluczowego. W takim przypadku
Wykonawca dołącza do realizacji przedmiotu Umowy dodatkową osobę lub osoby, w
terminie i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym.
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18. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres realizacji Umowy będzie kontrolować spełnienie
przez Wykonawcę warunku wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby stanowiące
Personel Wykonawcy przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków dowodowych, w
szczególności może wezwać członka Personelu Kluczowego do złożenia oświadczeń
potwierdzających jego osobisty udział w realizacji przedmiotu Umowy lub stawienia się w
miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu Umowy.
19. Wykaz osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
Zmiana załącznika nie wymaga aneksowania Umowy.
20. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian osób
uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają Wykonawcę.
§ 6.
Podwykonawcy
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy
podwykonawcom, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
2. Zgodnie z Ofertą, Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących
podwykonawców2:
1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób
Podwykonawcę] - w zakresie …………………….

reprezentujących

2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób
Podwykonawcę] - w zakresie ……………………

reprezentujących

3) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób
podwykonawcę] - w zakresie ………………………

reprezentujących

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego co najmniej w formie
wiadomości e-mail przesłanej na adres Kierownika Zespołu Zamawiającego o każdej zmianie
danych dotyczących wskazanych powyżej podwykonawców. Zmiana danych
Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.
4. Informacja o zmianie danych dotyczących wskazanych powyżej podwykonawców powinna
zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym dane te
uległy zmianie.
5. Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wynikających z SIWZ, w razie zamiaru powierzenia
wykonania części przedmiotu Umowy nowym podwykonawcom, tj. niewymienionym w ust.
2, Wykonawca jest:
1)

2

zobowiązany wystąpić z wnioskiem o akceptację do Zamawiającego, w którym
wskaże dane potencjalnego nowego Podwykonawcy oraz zakres prac mający zostać
mu powierzony;

Należy wypełnić, jeśli dotyczy.
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2)

uprawniony do powierzenia wykonania tej części przedmiotu Umowy nowemu
podwykonawcy dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest nabyć od podwykonawców autorskie prawa majątkowe i
licencje, a następnie przekazać je Zamawiającemu, w ramach Wynagrodzenia, jeżeli takie
prawa autorskie i licencje miałyby być niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
7. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działanie podwykonawców (zarówno w ramach realizacji Umowy, jak
i przy okazji jej realizacji) jak za własne działania, niezależnie od podjętych przez
Zamawiającego działań sprawdzających wynikających z Umowy lub przepisów prawa.
Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
8. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek
przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie w
jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego Podwykonawcy, pozostając
jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez Podwykonawcę.
9. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w
toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, tj……………….3, zobowiązany jest do
wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający
jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, co do którego Wykonawca
nie wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do czasu wykazania przez
Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku
współdziałania z takim podwykonawca, stanowi zwłokę Wykonawcy.
10. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego
powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, tj……………….4,
zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego
Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z
Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w
wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę
Wykonawcy.
11. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie uważają za podwykonawców, ale
za członków Personelu Wykonawcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą, stale świadczące usługi na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy
cywilnoprawnej.

3
4

Należy wypełnić, jeśli dotyczy
Należy wypełnić, jeśli dotyczy
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§ 7.
Podmioty wspólnie realizujące przedmiot Umowy
(paragraf ma zastosowanie w przypadku zawarcia Umowy z konsorcjum wykonawców)

1. Podmioty realizujące wspólnie Umowę (konsorcjum wykonawców) są solidarnie
odpowiedzialne za jej wykonanie oraz wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.
2. Podmioty realizujące wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera,
udzielając mu pełnomocnictwa do ich reprezentowania obejmującego upoważnienie do
zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich podmiotów realizujących wspólnie Umowę.
Liderem będzie ………………………
3. Zmiana lidera konsorcjum wymaga zgodnego oświadczenia wszystkich członków
konsorcjum i jest skuteczna wobec Zamawiającego z chwilą otrzymania stosownego
zawiadomienia w tym zakresie.
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podmiotów
realizujących wspólnie Umowę.
5. Przed podpisaniem
Umowy podmioty realizujące wspólnie Umowę przedłożyły
Zamawiającemu oryginał Umowy określającej zakres obowiązków podmiotów przy
wspólnej realizacji przedmiotu Umowy.
6. Członkowie konsorcjum solidarnie odpowiadają za zobowiązania Wykonawcy wynikające z
Umowy jak również za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
7. Wszelkie oświadczenia składane przez Zamawiającego na podstawie Umowy będą
doręczane Liderowi konsorcjum ze skutkiem doręczenia dla wszystkich członków
konsorcjum, w tym zakresie pozostali członkowie konsorcjum ustanawiają Lidera
konsorcjum pełnomocnikiem do doręczeń.
8. Wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę na podstawie Umowy dla swej ważności
i skuteczności muszą zostać złożone przez wskazanego Zamawiającemu Lidera konsorcjum,
który będzie działał w imieniu wszystkich członków konsorcjum.
9. Członkowie konsorcjum we własnym zakresie dokonają odpowiednich rozliczeń pomiędzy
sobą z tytułu należnej każdemu z członków konsorcjum części wynagrodzenia. Zamawiający
nie będzie w żadnym wypadku ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń
pomiędzy członkami konsorcjum, z tytułu należnej każdemu z nich części wynagrodzenia.
10. Całość rozliczeń wynikających z Umowy, w tym w szczególności wypłaty odpowiedniej
części lub całości wynagrodzenia będzie dokonywana przez cały okres obowiązywania
Umowy za pośrednictwem Lidera konsorcjum, na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiającego faktur wystawianych przez Lidera konsorcjum zgodnie z Umową.
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§ 8.
Odbiór przedmiotu Umowy
1. Odbiorowi podlegają poszczególne Etapy realizacji przedmiotu Umowy (odbiory
cząstkowe), o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Odbiorów będzie dokonywać Zespół Zamawiającego powoływany przez Kierownika Zespołu
Zamawiającego. Odbiór jest czynnością jednostronną Zamawiającego.
3. Odbiór świadczeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy polega na
weryfikacji, czy przedmiot odbioru spełnia wymagania określone w Umowie, z
uwzględnieniem bardziej szczegółowych wymagań określonych w toku współpracy Stron.
4. Warunkiem odbioru Etapu (odbioru cząstkowego) jest prawidłowe wykonanie wszystkich
prac przewidzianych dla Etapu.
5. Wykonawca dokona zgłoszenia Zamawiającemu danego Etapu do odbioru lub całego
przedmiotu Umowy do odbioru końcowego w terminach określonych w SHZ.
6. Warunkiem odbioru przedmiotu Umowy jako całości jest odbiór przez Zamawiającego
wszystkich Etapów;
7. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w ustępie poprzedzającym, odbiór
końcowy może nastąpić najwcześniej w kolejnym dniu po dniu, w którym zostaną spełnione
warunki pozytywnego przeprowadzenia Stabilizacji Systemu e-Usług.
8. Odbiory instruktaży stanowiskowych będą realizowane przez Zamawiającego na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu
z przeprowadzonych instruktaży stanowiskowych oraz list obecności.
9. Dokumentacja zostanie odebrana pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów
wynikających z OPZ.
10. Wykonawca przekazuje do odbioru Zamawiającemu w terminie ustalonym w SHZ
Dokumentację oraz wszelkie wymagane elementy dodatkowe, których dostarczenie zostało
uzgodnione przez Strony (np. raporty, opinie). Potwierdzeniem odbioru Dokumentacji
będzie protokół odbioru Dokumentacji podpisany przez Zamawiającego.
11. Warunkiem odbioru wdrożenia Oprogramowania przez Zamawiającego jest pozytywny
wynik wszystkich testów opisanych w SOPZ.
12. Potwierdzeniem odbioru oprogramowania będzie protokół odbioru wdrożonego
produkcyjnie Systemu e-Usług podpisany przez Zamawiającego.
13. Zamawiający może dokonać odbioru warunkowego Etapu lub całego przedmiotu Umowy.
W razie odbioru warunkowego Wykonawca usunie wszystkie wady lub inne
nieprawidłowości w terminie przyjętym w Warunkowym Protokole Odbioru i przedstawi
przedmiot zamówienia do ponownego odbioru. Jeżeli w ramach ponownej procedury
odbioru dany Etap realizacji przedmiotu Umowy zostanie zaakceptowany, za dzień
wykonania Etapu lub przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania Warunkowego
16
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Protokołu Odbioru. Odbiór Warunkowy nie uprawnia Wykonawcy do wystawienia faktury i
zapłaty Wynagrodzenia.
14. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru z powodu nieusunięcia wad lub innych
nieprawidłowości, odbiór warunkowy nie wywołuje żadnych skutków i uważa się za niebyły,
co oznacza, że kary naliczane są zgodnie z treścią § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 od terminu zakończenia
Etapu wskazanego w SHZ do dnia podpisania bezwarunkowego Protokołu Odbioru przez
Zamawiającego. Dokonanie odbioru warunkowego skutkuje, w zależności od danego
przedmiotu odbioru warunkowego, przeniesieniem przez Wykonawcę na Zamawiającego
majątkowych praw autorskich albo udzieleniem Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji
na warunkach i w zakresie opisanym w paragrafach regulujących prawa własności
intelektualnej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że realizacja procedury
odbioru warunkowego oraz określenie liczby odbiorów warunkowych jest wyłącznie
prawem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.
15. Za datę odbioru Etapu i odbioru końcowego uważa się datę podpisania przez
Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru (Etapu lub końcowego), chyba że inna
data została wskazana w protokole odbioru. Protokół odbioru sporządzony zostanie w
formie pisemnej lub elektronicznej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
O ile z Umowy lub przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany przez
Zamawiającego protokół Odbioru Końcowego jest podstawą do dokonania zapłaty
Wynagrodzenia. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru
wystawionych przez Wykonawcę.
16. W terminie wskazanym w SHZ Zamawiający przeprowadzi weryfikację świadczeń, a
następnie dokona odbioru Etapu/końcowego lub zgłosi uwagi przy czym:
1)

Zamawiający dokona odbioru lub zgłosi uwagi do odbioru Etapu w terminie
15 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru,

2)

W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany
jest uwzględnić uwagi Zmawiającego w terminie 5 dni lub w terminie
dłuższym, ustalonym przez Strony w SHZ.

17. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca, w ww. terminie usunie wszystkie zgłoszone
wady lub inne nieprawidłowości i przedstawi Etap/Zadanie/ Produkt do ponownego odbioru
lub przedmiot Umowy jako całość do odbioru końcowego. Procedura odbioru będzie
powtarzana do czasu dokonania odbioru przez Zamawiającego lub odstąpienia przez niego
od Umowy, przy czym terminy kolejnych odbiorów przez Zamawiającego będą następowały
w ciągu 15 dni od dnia przekazania do odbioru Etapu/Zadania lub Produktu lub do odbioru
końcowego przedmiotu Umowy jako całości.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wykonania przedmiotu Umowy
przez podmiot zewnętrzny. Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania
Umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora.
W szczególności uzgodnienie określonych scenariuszy testowych nie wyklucza prawa do
weryfikacji prac innymi testami.
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19. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru cząstkowego lub końcowego nie wpływa na
możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy
przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, a
w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz
odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po
wykonaniu przedmiotu Umowy lub po dokonaniu danego odbioru.

§ 9.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalają
maksymalnie na kwotę ……………… netto zł (słownie netto złotych……….) powiększoną o
należny podatek VAT według obowiązujących stawek, tj. …….. %, czyli łącznie
……………………………….. brutto (słownie brutto złotych:
……..), zwane dalej
„Wynagrodzeniem”.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w maksymalnie trzech transzach:
1) pierwsza transza w wysokości do 20% Wynagrodzenia po zakończeniu Etapu
obejmującego wykonanie Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej (DAP)
zgodnie z SOPZ.
2) druga transza w wysokości do 60% Wynagrodzenia po zakończeniu Etapu
obejmującego:
a)

dostawy i wdrożenia Infrastruktury Serwerowej;

b)

dostawy licencji Oprogramowania Systemowego;

3) trzecia transza w wysokości pozostałej wartości Wynagrodzenia po wykonaniu
całej pozostałej części Umowy i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego,
3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołów odbioru (w części I
przeznaczonej dla Wykonawcy) w terminie 7 dni od dnia przedłożenia ich przez
Zamawiającego. Niepodpisanie przez Wykonawcę protokołów odbioru, w terminie
wskazanym w zdaniu poprzedzającym, nie wstrzymuje odbioru cząstkowego lub całości
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie stanowi całkowite zaspokojenie całości roszczeń Wykonawcy
związanych z realizacją Umowy, zgodnie z ceną zawartą w Ofercie oraz obejmuje
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty
związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie, udzielenie licencji na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w Umowie, zezwoleń i upoważnień oraz przeniesienie
własności egzemplarzy w zakresie określonym w Umowie, a także koszt dostarczenia,
ubezpieczenia na czas transportu, instruktaży stanowiskowych, serwisu gwarancyjnego,
rękojmi oraz wszelkie należne cła i podatki.
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§ 10.
Warunki płatności
1. Zapłata Wynagrodzenia, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ……….5, w terminie 30
dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Złożenie
faktury następuje w formie pisemnej na adres …….. lub w postaci elektronicznej
przesłanej na adres ………..6, lub w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl
………………………..
2. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność
faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego
w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności,
koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury częściowej, będzie podpisanie przez Zamawiającego
Protokołu Odbioru Etapu, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt. 1) Umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie podpisanie przez Zamawiającego
Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt. 2) Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności:
1) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją Umowy,
2) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub
związanych z realizacją Umowy.

§ 11.
Zasady komunikacji Stron
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy oraz do dołożenia należytej staranności i
działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania przedmiotu Umowy.
2. Komunikacja pracowników Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego będzie odbywać
się, z uwzględnieniem usług serwisu gwarancyjnego, w dni robocze w godzinach pracy
Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inne terminy podejmowania czynności.
3. Strony ustalają, że komunikacja w ramach Umowy będzie odbywać się za pośrednictwem
następujących kanałów komunikacji:
1) spotkania bezpośrednie,
5
6
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2)
3)
4)
5)

wideokonferencje,
poczta tradycyjna,
poczta elektroniczna (e-mail),
System Zgłaszania, udostępniony przez Wykonawcę na potrzeby świadczenia usługi
serwisu gwarancyjnego,
6) telefon.
4. Jeżeli z postanowień Umowy nie wynika inaczej, wszystkie oświadczenia, żądania oraz inna
korespondencja (zawiadomienia) dokonywane na podstawie Umowy będą sporządzane:
1) na formie pisemnej w postaci papierowej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub
wysyłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo
2) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego lub adres
poczty elektronicznej Wykonawcy, albo
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub inną drogą elektroniczną wskazaną
przez Zamawiającego (w tym za pośrednictwem odpowiedniego narzędzia/narzędzi
informatycznych) lub Wykonawcę, na podane w ust. 7 adresy korespondencyjne.
5. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 4 będą uważane za dokonane z chwilą
doręczenia drugiej Stronie, a w przypadku nieodebrania korespondencji w formie pisemnej,
w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania.
6. Strony uzgadniają, iż zawiadomienia dotyczące rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub
zmiany Umowy będą składane wyłącznie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
(kwalifikowany podpis elektroniczny) pod rygorem nieważności, na adresy wskazane
poniżej.
7. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z Umową7:
1) Zamawiający: ……………………………………………………………………………………………………………
2) Wykonawca: ………………………………………, ……………………….., tel.:……………………., faks:
…………………… e-mail: ……………………… oraz ………......................................
8. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego sprawować będą8:
1) ……………….., nr tel…………. adres e-mail: …………………………………...
2) …………………….., nr tel…………. adres e-mail: …………………………………...
9. Realizację obowiązków wynikających z Umowy ze strony Zamawiającego, koordynować
będzie Kierownik Zespołu Zamawiającego ………………………………………….. nr tel…………. adres
e-mail: …………………………………...9

7
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10. Zamawiający wymaga, aby kopia (skan) korespondencji kierowanej do niego w formie
pisemnej była przekazywana równocześnie na adres e-mail wskazany w ustępie
poprzedzającym.
11. O każdej zmianie osób upoważnionych, o których mowa w ust. 8-10, Strony poinformują się
wzajemnie
w formie pisemnej lub elektronicznej. Zmiana osób upoważnionych nie wymaga zawarcia
aneksu do Umowy. Strona informująca o zmianie osób upoważnionych wysyła pismo w tej
sprawie do drugiej Strony.
12. Realizację obowiązków wynikających z Umowy ze strony Wykonawcy, koordynować będzie
Kierownik Zespołu Wykonawcy nr tel…………. adres e-mail: …………………………………... 10
13. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia oraz inne informacje drogą
elektroniczną, każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania, przesyłając komunikat zwrotny.

§ 12.
Serwis gwarancyjny i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okresy wskazane w Szczegółowym Opis
Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem treści Oferty Wykonawcy. Gwarancja dla
Infrastruktury Serwerowej oraz Oprogramowania Systemowego biegnie od dnia podpisania
protokołu ich odbioru przez Strony Umowy w ramach danego Etapu określonego w SHZ.
2. Gwarancja udzielana jest w ramach Wynagrodzenia, a Wykonawcy nie jest należne
dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług serwisu gwarancyjnego.
3. Gwarancja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, tj. obejmuje terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i całego świata. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że
Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone wady nawet pomimo zakończenia okresu
gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania
gwarancji.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy realizował
gwarancję zgodnie z wymaganiami opisanym w warunkach świadczenia usług serwisu
gwarancyjnego zawartymi w SOPZ.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów prawa rękojmi za wady dzieła. Zamawiający jest uprawniony do
wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji. Strony oświadczają, że okres rękojmi jest równy okresowi
udzielonej gwarancji.
6. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego
10
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dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji.
7. W zakresie udzielonych licencji do utworów przekazanych przez Wykonawcę w ramach
wykonywania gwarancji oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych znajdą
zastosowanie postanowienia paragrafów regulujących prawa własności intelektualnej.
Zamawiający nabywa – odpowiednio – autorskie prawa majątkowe lub licencje do utworów
przekazanych w ramach gwarancji.
8. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca działa wbrew postanowieniom gwarancji
Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami działań zastępczych wykonanych przez osobę
trzecią. Niezależnie od uprawnień o naprawienie szkody wyrządzonej niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy.
§ 13.
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy – odpowiednio – przeniesie na
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie / udzieli mu licencji
opisanych Umową, lub w inny sposób upoważni go do korzystania ze wszystkich dóbr
własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy. Celem jest
zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Oprogramowania Systemowego
Oprogramowania w sposób i w celu opisanym w Umowie oraz jego dalszego rozwoju.
Wszystkie zapisy Umowy i oświadczenia Wykonawcy będą interpretowane zgodnie z celem
i przedmiotem Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu nieograniczonej czasowo i terytorialnie
licencji na Oprogramowanie i Oprogramowanie Systemowe w zakresie niezbędnym do
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w treści umowy
i SOPZ. Wykonawca zobowiązuje się, że nie wypowie umowy licencyjnej, chyba że
Zamawiający naruszy postanowienia licencji. Zamawiający zobowiązuje się, że nie wypowie
umowy licencyjnej, chyba że Wykonawca naruszy postanowienia licencji. Wykonawca ma
prawo wypowiedzieć licencję z zachowaniem 10 - cio letniego okresu wypowiedzenia
skutecznego na koniec roku kalendarzowego następującego po roku w którym Wykonawca
skutecznie złoży takie wypowiedzenie Zamawiającemu na piśmie.
3. Oprogramowanie i Oprogramowanie Systemowe musi być: dostarczone w najwyższej
dostępnej wersji, aktualizowane i dostosowane do wymagań prawnych w całym okresie
obowiązywania gwarancji. Programy muszą posiadać wszystkie przewidziane przez
Wykonawcę atrybuty legalności.
4. Udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania i Oprogramowania Systemowego, w
tym jego ewentualnych aktualizacji i poprawek następuje bezwarunkowo w chwili
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego oraz najpóźniej w chwili
instalacji w przypadku aktualizacji i poprawek.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa jest modyfikacja sposobu
działania Oprogramowania i Oprogramowania Systemowego za pomocą wbudowanych lub
dostarczonych narzędzi. Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności bez
konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba że
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obowiązek zawarcia dodatkowej umowy lub dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści
Umowy.
6. Wykonawca oświadcza i zapewnia że dostarczone oprogramowanie nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych lub
osobistych takich osób. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie
z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej wynikłych z udzielenia licencji do
Oprogramowania i Oprogramowania Systemowego, Wykonawca zobowiązuje się do
podjęcia wszelkich niezbędnych kroków zapewniających należytą ochronę praw
Zamawiającego. W odniesieniu do Oprogramowania i Oprogramowania Systemowego w
stosunku do którego Wykonawca jest twórcą, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić
wszelkie roszczenia osób trzecich po poinformowaniu przez Zamawiającego o ich zgłoszeniu
albo w przypadku kwestionowania tak zgłaszanych roszczeń, przystąpić do prowadzonych
postępowań sądowych lub pozasądowych, a następnie pokryć wszelkie odszkodowania,
koszty związane z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego.
7. W sytuacji, gdy prawa własności intelektualnej do Oprogramowania i Oprogramowania
Systemowego przysługują innym niż Wykonawca podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się,
że podmioty te udzielą Zamawiającemu licencji na warunkach, o których mowa w Umowie,
bez dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 Umowy.
8. Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz
inne dokumenty i zabezpieczenia, powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez
producenta Oprogramowania i Oprogramowania Systemowego. Zamawiający jest
uprawniony do weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne
dokumenty i zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez
producenta. W tym celu Zamawiający może zwracać się do osób trzecich, w tym producenta
Oprogramowania i Oprogramowania Systemowego
9.

Zamawiający jest związany postanowieniami umów licencyjnych dostarczonych wraz
z Oprogramowaniem i Oprogramowaniem Systemowym z zastrzeżeniem, iż postanowienia
umów licencyjnych nie mogą być sprzeczne z niniejszą umową.

10. Zamawiający nabywa prawo z wszelkich wskazanych powyżej licencji w chwili Odbioru
Końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 Umowy.
11. W ramach udzielonych licencji Zamawiający może swobodnie korzystać z Oprogramowania
i Oprogramowania Systemowego i przenosić instalacje oprogramowania z jednego sprzętu
na drugi (np. w przypadku wymiany).
12. W przypadku, gdy Wykonawca udzieli licencji/spowoduje udzielenie licencji przez
producenta (w zależności od charakteru licencji) na korzystanie z Oprogramowania i
Oprogramowania Systemowego, w ramach udzielonej licencji Zamawiający będzie
uprawniony co najmniej do:
1) instalacji, zapisania, uruchamiania, przechowywania w pamięci komputerów
i korzystania z oprogramowania w zakresie wszystkich funkcjonalności wynikających
z załączników do SIWZ, z oferty Wykonawcy oraz wszelkiej dokumentacji opisującej
działanie tego oprogramowania,
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2) korzystania z produktów powstałych w wyniku korzystania z oprogramowania,
w szczególności danych, raportów i zestawień oraz modyfikowania tych produktów
i dalszego z nich korzystania, w tym publikowania i wyświetlania w całości i w części
w internecie i innych mediach bez żadnych ograniczeń,
3) instalowania i deinstalowania, przenoszenia oprogramowania z serwera na inny
serwer i z użytkownika na innego użytkownika,
Ponadto w zakresie Oprogramowania, zakres licencji obejmuje:
4) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów związanych z realizacją zadań
statutowych Zamawiającego,
5) udostępnianie go pracownikom i kontrahentom będącym odrębnymi podmiotami
działającym na zlecenie Zamawiającego;
6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek
innych zmian w oprogramowaniu, które są konieczne do jego wykorzystania zgodnie
z przeznaczeniem.
13. Wykonawca oświadcza, iż w momencie podpisania protokołu Odbioru Końcowego
przedmiotu umowy, programy komputerowe, elementy, podprogramy oraz silniki
udostępnione publicznie jako Open Source będą dostępne bez ograniczeń w zakresie
korzystania z nich przez Zamawiającego oraz że nie jest i nie będzie wymagane uzyskanie w
tym zakresie jakichkolwiek zgód lub opłat na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.
14. Wszystkie dostarczone licencje mają być zainstalowane w systemie, z określeniem
uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych / terminalach/serwerach.
15. Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń rezultatów użytkowania
oprogramowania, na które udzielone mu zostały licencje oraz danych i zestawień
utworzonych za jego pomocą.
16. W razie nabycia przez Zamawiającego po wykonaniu niniejszej umowy innego systemu
informatycznego Zamawiający będzie uprawniony do dokonania migracji (przeniesienia)
wszystkich danych z systemu informatycznego wdrożonego przez Wykonawcę na
podstawie niniejszej Umowy do nowego systemu informatycznego. Wykonawca w okresie
15 lat od wykonania niniejszej umowy zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu
nieodpłatne wsparcie w powyższym zakresie.
17. Wykonawca gwarantuje, iż w razie nabycia przez Zamawiającego po wykonaniu niniejszej
Umowy w okresie 15 lat od jej wykonania innego systemu informatycznego, co do którego
będzie potrzeba dokonania integracji z systemem wykonanym lub dostarczonym
w ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewni nieodpłatnie Zamawiającemu lub
Wykonawcy nowego systemu niezbędne wsparcie, w szczególności udzieli i przekaże
wszelkie niezbędne dane i informacje.
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18. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę gwarancji lub innych
obowiązków wskazanych w Umowie dojdzie do zmiany Oprogramowania, Oprogramowania
Systemowego, Dokumentacji lub innych utworów przewidzianych niniejszą umową,
postanowienia umowne dotyczące odpowiednio przeniesienia praw lub udzielenia licencji
na Oprogramowanie, Oprogramowanie Systemowe, Dokumentację lub inne utwory
poddane zmianom stosuje się odpowiednio do takich zmian. Wykonawcy nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
19. Licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym także licencji o których mowa w
ust. 12 Wykonawca udziela (zapewnia ich udzielenie przez innych producentów) w ramach
wynagrodzenia , określonego w § 9.
20. Na potrzeby odbioru Oprogramowania Systemowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu
licencji tymczasowej na jej wykorzystywanie w zakresie niezbędnym do dokonania przez
Zamawiającego ich odbioru, w szczególności przeprowadzenia niezbędnych testów.
Licencja tymczasowa udzielana jest z chwilą przekazania Oprogramowania do odbioru i
wygasa z chwilą podpisania przez Strony odpowiedniego Protokołu Odbioru Końcowego do
wydawania jakichkolwiek wiążących poleceń członkom personelu Zamawiającego.

§ 14.
Dokumentacja
1.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy, w zamian za Wynagrodzenie przewidziane
Umową, Wykonawca zobowiązuje się do opracowywania Dokumentacji.

2.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkiej
dokumentacji dostarczonej lub wykonanej w ramach Umowy, w szczególności do
Dokumentacji Przedwdrożeniowej i Powdrożeniowej na następujących polach eksploatacji:

1.

1)

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

2)

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

3)

tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu
lub jakiekolwiek inne zmiany),

Dokumentacja będzie opracowywana na bieżąco, zgodnie z postępem prac
programistycznych w ramach realizacji poszczególnych Etapów
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2.

Zakres Dokumentacji, do której opracowywania i wydania Wykonawca jest zobowiązany
wynika z SOPZ oraz ustaleń Stron w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

3.

Dokumentacja będzie wydana Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z Odbiorem
Końcowym, z tym zastrzeżeniem, że intencją Stron jest przyrostowe opracowywanie
Dokumentacji i w związku z tym przekazywanie Dokumentacji powinno odbywać się na
zasadzie aktualizacji, tj. uzupełniania wcześniej stworzonej Dokumentacji w spójny
zorganizowany sposób.

4.

W ramach serwisu gwarancyjnego Dokumentacja będzie aktualizowana:
1)

poprzez wprowadzanie korekt w razie takiej potrzeby – i dostarczanie tak
skorygowanej wersji wraz z naprawą wady;

2)

całościowo na żądanie Zamawiającego – 2 razy do roku.

5.

Dokumentacja będzie wykonywana w języku polskim, chyba że Zamawiający udzieli zgody
na wydanie części dokumentacji technicznej w języku angielskim.

6.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków
odnoszących się do Dokumentacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, uniemożliwia
dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

7.

Strony zgodnie oświadczają, że uprawnienia przysługujące Zamawiającemu, o których
mowa powyżej, mają na celu zapewnienie Zamawiającemu możliwości utrzymywania oraz
rozwijania Systemu e-Usług bez udziału Wykonawcy, w tym z wykorzystaniem usług osoby
trzeciej.

§ 15.
Poufność
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w
poufności wszelkich danych i informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w
jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej
łącznie "Informacjami Poufnymi".
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych
i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy
bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie;
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5) które muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu
administracji publicznej lub gdy jest to konieczne dla ochrony interesów Wykonawcy
przed roszczeniami związanymi z realizacją Umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, Wykonawca niezwłocznie poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których
wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z
Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego
zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania
poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności
zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz
podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez
którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie
usunie w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie wszelkie Informacje Poufne, chyba
że istnieją uzasadnione powody po stronie Wykonawcy, które dopuszczają zatrzymanie
przez niego Informacji Poufnych, w szczególności na potrzeby wykazania przez
Wykonawcę, że Umowa została należycie wykonana lub na potrzeby obrony przed
roszczeniami związanymi z realizacją Umowy.
8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również
przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej
wygaśnięciu.
§ 16.
Dane osobowe
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest:
27

Znak sprawy ZP/12/2020

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, ul. Józefa Sierakowskiego 13,
03-709 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w sprawach przetwarzania
danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kjastrzebski@spkso.waw.pl;
3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu
przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego;
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia
umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji
umowy;
d) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o
Państwa dane osobowe.
2. W związku z koniecznością dostępu Wykonawcy do danych osobowych ze zbiorów
prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony
postanawiają zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według
wzoru określonego w Załączniku nr 6 do Umowy.

§ 17.
Kary umowne
1.

Zamawiający nalicza kary umowne w przypadku:
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1) zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wartości
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, który będzie liczony od terminu
realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 (termin końcowy realizacji
przedmiotu Umowy), do terminu zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu
Umowy jako całości, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego (odbiór
końcowy) – w przypadku zwłoki do 30 dni;
2) zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wartości
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, który będzie liczony od terminu
realizacji Umowy, o którym mowa § 3 ust. 1 (termin końcowy realizacji przedmiotu
Umowy), do terminu zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu Umowy
jako całości, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego (odbiór końcowy) –
licząc od 31 dnia zwłoki;
3) za zwłokę w stosunku do terminu naprawy:
a)

wady infrastruktury sprzętowej w okresie gwarancyjnym wskazanym w
Rozdziale III SOPZ – w wysokości 2 000 zł netto za każde 24 godz. zwłoki,

b)

awarii oprogramowania w okresie gwarancyjnym wskazanym w Rozdziale III
SOPZ – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każde 24 godz. zwłoki,

c)

błędu oprogramowania w okresie gwarancyjnym wskazanym w Rozdziale III
OPZ – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za rozpoczęte 7 dni zwłoki,

d)

usterki oprogramowania w okresie gwarancyjnym wskazanym w Rozdziale III
OPZ – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każde rozpoczęte 14 dni zwłoki

4) odsunięcia przez Wykonawcę od wykonywania przedmiotu Umowy członka Personelu
Kluczowego lub zmiany członka Personelu Kluczowego, bez zgody Zamawiającego, w
sytuacjach wskazanych w § 5 – w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia;
5) niewykonania przez Wykonawcę zmiany członka Personelu Kluczowego lub
niewłączenia w realizację przedmiotu Umowy dodatkowego członka Personelu
Kluczowego, jeśli z żądaniami takimi wystąpił Zamawiający, w sytuacjach wskazanych
w § 5 - w wysokości 5000 zł za każdy przypadek naruszenia;
6) stwierdzenia przez Zamawiającego niedostępności (dla Zamawiającego) osób
wskazanych przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu Umowy jako Personel
Kluczowy – w kwocie 3 000 zł, za każdy przypadek naruszenia w odniesieniu do jednej
osoby (kary umowne podlegają sumowaniu zarówno co do osób jak i przypadków
stwierdzenia niedostępności);
7) zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu Dokumentacji Przedwdrożeniowej lub
Powdrożeniowej lub jej aktualizacji – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;
8) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności lub bezpieczeństwa Informacji
Poufnych – w wysokości 20000 zł za każdy przypadek naruszenia;
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9) naruszenia przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych – w wysokości
10000 zł za każdy przypadek naruszenia;
10)
wypowiedzenia przez Wykonawcę licencji niezgodnie z warunkami Umowy – w
wysokości 1% Wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia;
11)
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% Wynagrodzenia.
2.

Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Niezależnie od powyższego,
Strony ustalają, że zapłata kary umownej z tytułu naruszenia zasad poufności nie stoi na
przeszkodzie w dochodzeniu roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji z
zastrzeżeniem ust. 8

3.

Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z
powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest
uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te
podlegają sumowaniu z zastrzeżeniem ust. 7.

4.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający będzie uprawniony
do naliczenia Wykonawcy wszelkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie także po
skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy na jakiejkolwiek podstawie.

5.

Strony zgodnie ustalają, iż kwoty kar umownych przewidziane Umową będą w pierwszej
kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy na podstawie odpowiednich not księgowych i bez
uprzedniego wezwania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego
upoważnia Zamawiającego bez potrzeby pozyskiwania pisemnego potwierdzenia.

6.

W przypadku gdy nie będzie możliwe potrącenie kwot kar umownych z Wynagrodzenia
lub zabezpieczenia wykonania Umowy kwoty kar umownych przysługujące
Zamawiającemu będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę
wezwania do zapłaty.

7.

Całkowita wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może
przekroczyć 50% Wynagrodzenia.

8.

Niezależnie od innych postanowień Umowy łączna i całkowita odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona
jest do 100% Wynagrodzenia.

§ 18.
Zmiana Umowy
1.

Zamawiający przewiduje
poniżej:

możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych
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1)

w przypadku wystąpienia siły wyższej (przez co należy rozumieć m.in. takie
okoliczności jak epidemia, pandemia, klęska żywiołowa, powódź, żałoba
narodowa, zamknięcie granic państwa, strajki generalne lub lokalne, z które
mają wpływ na terminowość wykonywanych dostaw);

2)

w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji oprogramowania
lub innych urządzeń, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji Oprogramowania
lub Oprogramowania Systemowego lub urządzenia pod warunkiem, że nowa
wersja spełnia wymagania określone w SIWZ;

3)

w przypadku zakończenia wytwarzania Oprogramowania lub Oprogramowania
Systemowego lub innego urządzenia objętego Umową lub wycofania ich z
produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o
parametrach spełniających wymagania określone w SIWZ;

4)

w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku
Urzędowym odpowiedniego ministra, jeśli te zmiany będą miały wpływ na
zakres przedmiotu Umowy lub sposób jej realizacji - zmiany są możliwe tylko
w zakresie wymuszonym takimi zmianami prawa;

5)

w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi lub organizacyjnymi, w
szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych,
konieczności zmiany:
a) sposobu
wykonania
Umowy
w
obszarach:
organizacyjnym,
wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,
b) zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych
lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub
zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie
przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone
przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji
wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;

6) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z

równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ
na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze
specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez
Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości
i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu
końcowego realizacji przedmiotu Umowy oraz przewiduje możliwość
zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu
uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie
Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie Oferty nie było
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możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości Wynagrodzenia dopuszczalna
jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej
do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;
7) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku lub ograniczenia

środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego
Umowy, prowadzącego do proporcjonalnego ograniczenia wynagrodzenia
Wykonawcy;
8) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego

Oprogramowania lub Oprogramowania Systemowego lub urządzenia
Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na
zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie
wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu zastępowanego,
rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem
wad;
9) jeśli zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy Wykonawca

rozszerzy przedmiot Umowy bez zwiększenia Wynagrodzenia lub
Wynagrodzenie bez zmniejszenia przedmiotu Umowy;

obniży

10) jeśli z powodu wydłużenie czasu przeprowadzenia procedury udzielania

zamówienia publicznego nie jest możliwa realizacja Umowy w terminach w niej
wskazanych – w takim przypadku wydłużenie czasu trwania Umowy może
nastąpić na czas niezbędny do jej realizacji, odpowiednio do zaistniałych
opóźnień;
11) jeśli nastąpi wydłużenie realizacji Projektu, na co potrzebna jest zgoda

Centrum Projektów Polska Cyfrowa – w takim przypadku wydłużenie realizacji
przedmiotu Umowy może nastąpić odpowiednio do czasu wydłużenia, nie
dłużej jednak niż 12 miesięcy od terminu końcowego realizacji przedmiotu
Umowy.
2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami

prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także
wprowadzenie odpowiedniej zmiany Harmonogramu Zadań, jeżeli jest to konieczne dla
uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub
produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych.
3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza odpowiednią waloryzację
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług – stosownie do zaistniałej zmiany. Zmiana wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, będzie odnosić się wyłącznie do części Umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
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stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany
wartość Wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość Wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy, w tym wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym, w
szczególności szczegółowe propozycje zmiany Umowy oraz ich wpływem na wysokość
Wynagrodzenia oraz termin końcowy realizacji przedmiotu Umowy.

§ 19.
Odstąpienie od Umowy
1.

Strony będą uprawnione do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy na podstawie wskazanych niżej przesłanek w terminie do
60 dni od stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy,
nie dłużej niż do dnia upływu okresu świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu
gwarancyjnego.

2.

Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w
części, bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w przypadku:
1) gdy 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;
2) zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, wynoszącej co najmniej:
a)

30 dni w stosunku do terminu zakończenia każdego Etapu wskazanego w SHZ,

b) 40 dni w stosunku do terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy;
3) gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartości
Wynagrodzenia;
4) istotnego naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących poufności;
5) ujawnienia się wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu utworach;
6) istotnego naruszenia zobowiązań Wykonawcy dotyczących przetwarzania danych
osobowych;
7) zaistnienia zwłoki Wykonawcy w usuwaniu Błędu krytycznego, przekraczającego 5
dni;
8) gdy Wykonawca dokonał cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez zgody
Zamawiającego;
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9) gdy Zamawiający stwierdził, że przedmiot Umowy nie jest wykonywany przez
członków Personelu Kluczowego Wykonawcy, i mimo wezwania przez
Zamawiającego do doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową, Wykonawca nie
wykonuje swoich zobowiązań w tym zakresie.
3.

Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu
w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 21 dni. Po bezskutecznym upływie tego
terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Wezwanie będzie
wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem bezskuteczności.

4.

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku nieuzyskania lub
cofnięcia dofinansowania w ramach Projektu na realizację Umowy w terminie, o którym
mowa w § 3 ust. 1, co zostanie potwierdzone przez Lidera Projektu. Uprawnienie do
odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 15 dni od zawarcia
Umowy.

5.

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

6.

Jeżeli odstąpienie Zamawiającego ma skutek wobec całej Umowy:
1) Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie wykonane dotychczas rezultaty prac lub
dokona ich zniszczenia lub usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe
produkcyjne korzystanie z nich. Zamawiający ma prawo zachowania pojedynczych
egzemplarzy lub kopii takich rezultatów na potrzeby ewentualnego postępowania
sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa
produkcyjnego wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii;
2) Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia
z tytułu realizacji wdrożenia Systemu e-Usług i w związku z tym zobowiązany
będzie do zwrotu całego otrzymanego dotychczas od Zamawiającego
wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, jeśli takie wynagrodzenie
otrzymał. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę
oświadczenia Zamawiającego o skutku odstąpienia;
3) Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń
w stosunku do Zamawiającego wynikających z używania dostarczonych
Zamawiającemu rezultatów prac w okresie od ich przekazania do dnia ich
zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy;
7. Jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże, iż odstąpienie
ma skutek wyłącznie do części Umowy:
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1) Zamawiający wskaże, które rezultaty prac Wykonawcy chce zachować – przy czym
będą to mogły być wyłącznie rezultaty dostarczone w ramach zakończonych
Etapów odebranych przez Zamawiającego. W ich zakresie:
a)

Zamawiający zachowa wszystkie wskazane rezultaty i zachowa lub nabędzie
odpowiednie uprawnienia do nich (w tym autorskie prawa majątkowe lub
licencje zgodnie z postanowieniami Umowy);

b) Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za te rezultaty; wysokość
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wycenę realizowanych przez nie
funkcjonalności, wskazaną w Ofercie lub ustaloną przez Strony;
2) w części w jakiej Zamawiający nie zachowuje rezultatów prac Wykonawcy:
a)

Zamawiający zwróci Wykonawcy takie rezultaty prac lub dokona ich zniszczenia
lub usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe produkcyjne korzystanie z
nich. Zamawiający ma prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii
takich rezultatów na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do
czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa produkcyjnego
wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii;

b) Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu ich
wykonania, a jeśli otrzymał je w jakimkolwiek zakresie – zobowiązany będzie
do jego zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę
oświadczenia Zamawiającego o skutku odstąpienia (wycena takich rezultatów
zostanie dokonana w oparciu o wycenę realizowanych przez nie
funkcjonalności, wskazaną w Ofercie lub ustaloną następczo przez Strony);
c)

8.

Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Zamawiającego wynikających z używania dostarczonych
Zamawiającemu rezultatów prac w okresie od ich przekazania do dnia ich
zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy.

Postanowienia Umowy powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, gdy wynika to z przepisów prawa
(ustawowe prawo odstąpienia).
W takiej sytuacji:

9.

1)

Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy wskaże, iż podstawą
odstąpienia są przepisy prawa;

2)

odpowiednio stosuje się postanowienia umowne w zakresie odstąpienia od
Umowy w części lub w całości, stosowanie do zakresu odstąpienia.

Jeżeli Zamawiający odmówi przewidzianego Umową współdziałania koniecznego do
wykonania zobowiązań w zakresie budowy i wdrożenia Systemu e-Usług, Wykonawca
wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
bezskuteczności wezwania, do odpowiedniego współdziałania, opisując zakres braku
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współdziałania i żądanego zachowania oraz wskazując, w jakim zakresie brak
współdziałania uniemożliwia realizację lub dokończenie realizacji przedmiotu Umowy,
określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, nie
krótszy niż 20 dni do zapewnienia takiego współdziałania. Po bezskutecznym upływie
tego terminu, Wykonawca wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna lub
elektroniczna pod rygorem bezskuteczności wezwania), nie krótszy niż 20 dni z
zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od
Umowy. Po upływie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma prawo do odstąpienia
od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 Kodeksu cywilnego
w możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
10. Jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 dni z zapłatą wymagalnego
Wynagrodzenia z tytułu świadczeń Wykonawcy wykonanych w ramach wdrożenia
Systemu e-Usług, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej lub
elektronicznej, pod rygorem bezskuteczności wezwania, do zapłaty zaległych kwot w
terminie nie krótszym niż 20 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po
bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca wyznaczy dodatkowy termin
(w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem bezskuteczności wezwania), nie
krótszy niż 20 dni, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony
do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego terminu Wykonawca ma
prawo do odstąpienia od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje przepisy o odstąpieniu
od umowy w razie zwłoki dłużnika w możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Powyższe uprawnienie nie
przysługuje Wykonawcy w sytuacji, gdy Zamawiający złożył oświadczenie o potrąceniu
roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem
Wykonawcy, np. roszczeniami o zapłatę kar umownych.
11. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie:
1) Zamawiający zachowa rezultaty prac Wykonawcy objęte dokonanymi odbiorami
cząstkowymi (oraz zachowa lub nabędzie wszelkie prawa do nich, w tym autorskie
prawa majątkowe lub licencje w odpowiednim zakresie, zgodnie z Umową), a
Wykonawca zachowa wynagrodzenie za nie (lub uprawnienie do jego
otrzymania);
2) Zamawiający będzie uprawniony zadecydować, co do rezultatów prac Wykonawcy
objętych zakończonymi Etapami, co do których nie nastąpił jeszcze odbiór
cząstkowy, składając w tym przedmiocie stosowne oświaczenie w formie pisemnej
lub elektronicnzej pod rygorem nieważności, nie później niż w terminie 2 tygodni
od dnia złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu):
a)

czy zachowa takie rezultaty – wówczas Zamawiający zachowa takie rezultaty
oraz
nabędzie wszystkie określone Umową prawa do nich – w tym nabędzie
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autorskie prawa majątkowe lub uzyska licencje w zakresie wskazanym
Umową; a Wykonawca będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia za
takie rezultaty (jeśli nie zostały jeszcze rozliczone) – przy czym wysokość
wynagrodzenia za takie rezultaty zostanie ustalona w oparciu o wycenę
realizowanych przez nie funkcjonalności, wskazaną w Ofercie Wykonawcy lub
ustaloną następczo przez Strony,
b) czy dokona zwrotu lub trwałego usunięcia takich rezultatów – wówczas
Zamawiający zwróci takie rezultaty Wykonawcy lub dokona ich trwałego
usunięcia (przy czym będzie uprawniony do zachowania pojedynczych
egzemplarzy lub kopii takich rezultatów na potrzeby ewentualnego
postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń
Stron, bez prawa ich produkcyjnego wykorzystania); a Wykonawca nie
będzie uprawniony do otrzymania za nie wynagrodzenia – a jeśli
ewentualnie otrzymał już jakąś jego część – zwróci je w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego (wysokość takiej kwoty
zostanie określona w oparciu o wycenę funkcjonalności, wskazaną w Ofercie
Wykonawcy lub ustaloną następczo przez Strony). Wykonawca zobowiązuje
się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
Zamawiającego wynikających z używania dostarczonych Zamawiającemu
rezultatów prac w okresie od ich przekazania do dnia ich zniszczenia lub
zwrotu Wykonawcy zgodnie z niniejszym postanowieniem.
12. Strony zobowiązane są w termnie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy do
sporzadzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realziacji przedmiotu Umowy do
dnia odstąpienia od Umowy. W przypadku niesporządzenia protokołu w powyższym
terminie protokół sporządza i podpisuje Zamawiający.
13. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy i zachowania przez Zamawiającego
części Produktów, w ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę,
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu lub
podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego wszelkich dokumentów, danych oraz
informacji koniecznych Zamawiającemu do dalszej realizacji wdrożenia Systemu eUsług. Zobowiązanie to obejmuje w szczególności obowiązek Wykonawcy
do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, haseł itp. dotyczących Systemu
e-Usług, koniecznych do dalszego jego rozwoju poprzez aktualizację Systemu e-Usług
oraz wprowadzenie do niego zmian.

§ 20.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w
formie …….., w wysokości …………….11, co stanowi 10% wartości Wynagrodzenia.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed zawarciem Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo uprzedniego opiniowania dokumentów służących
zabezpieczeniu należytego wykonania Umowy pod kątem ich zgodności z przepisami
prawa i warunkami Umowy, pod rygorem nieskuteczności dokonania przez Wykonawcę
zabezpieczenia.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja musi obejmować jednoznaczne i bezwarunkowe
zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego w
terminie obowiązywania gwarancji, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w którym
powołał się on na fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
Wykonawcy, bez konieczności wykazywania jakichkolwiek podstaw odpowiedzialności
Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji jakichkolwiek
postanowień, które utrudniają lub uniemożliwiają skorzystanie przez Zamawiającego z
ustanowionego zabezpieczenia i dokonanie wypłaty żądanej sumy w okresie
obowiązywania gwarancji. W szczególności Zamawiający uzna zabezpieczenie za
niewniesione, jeżeli:
1) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od wykazania
materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy lub
2) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od spełnienia formalnych
warunków zapłaty innych niż zmierzające do ustalenia formalnego umocowania osób
działających w imieniu Zamawiającego do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z
żądaniem wypłaty kwoty zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby
uzyskania pisemnego potwierdzenia.
5. Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. Pozostałe 30% kwoty
zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni od dnia zakończenia usługi
serwisu gwarancyjnego, z uwzględnieniem § 12 ust. 3.
6. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie z ………..12 Prawo zamówień publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Do
zmiany formy zabezpieczenia stosuje się ust. 2.

11
12

Należy wypełnić.
Należy wypełnić
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§ 21.
Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy
wymagają formy pisemnej lub elektronicznej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Strony zobowiązują się, że w przypadku powstania sporów związanych z realizacja
Umowy, w pierwszej kolejności podejmą próbę ich rozwiązania na drodze polubownej.
3. W przypadku braku polubownego rozwiązania, wszelkie spory pomiędzy Stronami
rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Prawem właściwym dla interpretacji i zasad stosowania Umowy oraz wszelkich
związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo polskie.
5. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
nieważności Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot jakichkolwiek praw, w
tym wierzytelności lub obowiązków wynikających z Umowy.
6. Nieważność lub utrata mocy obowiązującej jakiegokolwiek postanowienia umownego
nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że Strony uzgodnią
inaczej.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a załącznikami,
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiającego.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Stronę, która złożyła podpis z datą
późniejszą.
10. Integralną część Umowy stanowią Załączniki, objęte poniższą listą:

Załączniki:
1. Dokument poświadczający umocowanie przedstawiciela Zamawiającego do zawarcia umowy
2. Dokument poświadczający umocowanie przedstawiciela Wykonawcy do zawarcia Umowy.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) wraz z załącznikami.
4. Oferta Wykonawcy (kopia).
5. Wykaz osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego Wykonawcy.
6.Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 5 do Umowy nr ……..
z dnia ………….

Wykaz osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego Wykonawcy

Wykonawca:

1.

Imię i nazwisko: ……………… - Rola projektowa:
Nr telefonu
Adres e-mail:
Firma:

2.

Imię i nazwisko: ……………… - Rola projektowa:
Nr telefonu
Adres e-mail:
Firma:

3.

Imię i nazwisko: ……………… - Rola projektowa:
Nr telefonu
Adres e-mail:
Firma:
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Załącznik nr 6 do
Umowy nr ….. z dnia
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu …………………………………… pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym z siedzibą w Warszawie (03-709) przy
ulicy J. Sierakowskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod
numerem: KRS 0000113950, NIP 113-21-68-300, REGON 016084355, zwanym dalej

„Administratorem”
reprezentowanym przez
Prof. dr hab. n. med. Jacka P. Szaflika – Dyrektora
a
…………………………………., ul. ………………………, ………………………………, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców pod nr KRS ………………………., prowadzonego przez Sąd Rejonowy
……………………………………….,
posiadającą
REGON:
…………………………,
NIP:
…………………………………………………….,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Przetwarzającym”,
zwani dalej „Stroną” lub „Stronami”
§1
Przedmiot Umowy
1. Strony oświadczają, że zawarły Umowę Główną (zwana dalej Umową Główną), których
realizacja wymaga powierzenia Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych
administrowanych przez Administratora, przy czym szczegółowe informacje o Umowie
Głównej wskazano w poniższej tabeli:
Numer

Data
zawarcia

Przedmiot umowy
– cel i charakter
przetwarzania
Umowa na usługi
opieki serwisowej
i gwarancyjnej,
których zakres
rzeczowy określa
Umowa Główna
Cel- zapewnienie
gotowości
Wykonawcy do
realizacji usług

Kategoria osób których dane
dotyczą – rodzaj
powierzonych danych
osobowych
Dane obrazowe (medyczne)
Pacjentów, dane osobowe
pacjentów

Czas przetwarzania

Czas realizacji
umowy głównej
przez inny
odpowiedni czas,
jeżeli przepisy
obowiązującego
prawa nakazują
przetwarzającemu
dalsze
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konserwacyjnoserwisowych
Zapewnienie
gotowości
Wykonawcy na
wypadek
wystąpienia
problemów w
trakcie
eksploatacji
rozwiązania

przechowywanie
danych osobowych

2. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych uzyskanych
przez Przetwarzającego w związku z realizacją w/w Umowy Głównej, w celu i zakresie
wskazanym powyżej, a Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane
osobowe, zgodnie z wymogami i warunkami obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawnych, w tym z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE.
Strony oświadczają, że powierzone dane osobowe, będą przetwarzane tylko na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Przetwarzający uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter,
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany
jest zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające stopień
ochrony bezpieczeństwa danych osobowych, odpowiadający stopniowi ryzyka naruszenia
praw osób których dane dotyczą.
4. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i
wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszej
Umowy, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia
2016/679/WE.
5. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu
przewidzianym w niniejszej umowie oraz Umowie Głównej/Umowach Głównych, a przy ich
przetwarzaniu zobowiązany jest stosować środki zabezpieczające, o których mowa w art.
32 Rozporządzenia 2016/679/WE, w szczególności poprzez stosowanie urządzeń
zapewniających kontrolę dostępu, pseudonimizację i szyfrowanie danych.
6. W ramach udzielonego powierzenia, Przetwarzający może przetwarzać dane poprzez
utrwalanie, zwielokrotnianie, przechowywanie, porządkowanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, usuwanie oraz niszczenie.

§2
Prawa i obowiązki Stron
1. Przetwarzający:
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a) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora,
przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się niniejszą umowę oraz Umowę
Główną. W przypadku powierzenia przetwarzania danych w zakresie szerszym niż to
wynika z niniejszej umowy oraz Umowy Głównej, Administrator wyda odrębne
polecenie i określi zakres, cel oraz przedmiot powierzenia.
b) zobowiązany jest udostępnić Administratorowi, na każde żądanie, informacji o środkach
technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, które stosuje w
celu ochrony danych osobowych;
c) zobowiązany jest stosować się do poleceń Administratora dotyczących przetwarzania
powierzonych danych;
d) zobowiązany jest zapewnić, aby przetwarzanie danych następowało przy pomocy osób,
które posiadają odpowiednią wiedzę na temat ochrony danych osobowych oraz które
zobowiązały się do zachowania tajemnicy, lub tajemnicę zobowiązane są zachować na
podstawie odrębnych przepisów;
e) zobowiązany jest zapewnić, aby przetwarzanie danych następowało przy pomocy osób,
które posiadają pisemne upoważnienie wydane przez Przetwarzającego;
f) zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych;
g) zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania
dokonywanych w imieniu Administratora;
h) zobowiązany jest prowadzić rejestr naruszeń ochrony danych;
i) zobowiązany jest przechowywać dane osobowe zawarte na elektronicznych nośnikach
informacji, w taki sposób, aby dostęp do nich miały jedynie osoby uprawnione, a do
danych przetwarzanych w systemach informatycznych osoby, które przeszły pomyślnie
proces uwierzytelnienia i autoryzacji;
j) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje zobowiązany jest
pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia 2016/679/WE;
k) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zobowiązany jest w miarę możliwości
pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w
wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w
zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia
2016/679/WE, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania
Administratora o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą w ciągu 4 dni od dnia
otrzymania takiego żądania;
l) zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania
powierzonych Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o
wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania powierzonych Danych
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Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ
nadzorczy;
m) zobowiązany jest niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem
Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia
2016/679/WE lub innych przepisów o ochronie danych;
n) Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich
w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania danych przez
Przetwarzającego.
o) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego
niniejszej Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania
Administratorowi lub osobie trzeciej, która zgłosiła takie żądanie do Administratora lub
Przetwarzającego.
p) za naruszenie przez pracowników, zleceniobiorców, współpracowników lub
podwykonawców warunków Umowy Przetwarzający odpowiada jak za działania własne.
2. Administrator:
a)

ma prawo dokonywania kontroli i audytów oraz żądania udzielenia przez
Przetwarzającego wyjaśnień i informacji o środkach i wszelkich okolicznościach i
warunkach przetwarzania przez niego danych osobowych; o zamiarze
przeprowadzenia kontroli lub audytu Administrator zobowiązany jest poinformować
Przetwarzającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni;

b) uprawniony jest do wydawania Przetwarzającemu wiążących poleceń, dotyczących
możliwych do wdrożenia środków służących zabezpieczeniu danych osobowych;
c)

ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz
rozwiązania Umowy Głównej, jeżeli Przetwarzający, pomimo przekazania mu
pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia w
dalszym ciągu nie przestrzega swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w
tym m.in. narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych
osobowych;
§3
Naruszenie ochrony danych osobowych

1. W przypadku zdarzenia mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych,
Przetwarzający zobowiązany jest do:
a)

przekazania Administratorowi informacji w terminie 24 godzin od wykrycia zdarzenia,
drogą telefoniczną oraz mailową na adres adam@spkso.waw.pl;

b) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zbadania przyczyn i
skutków zdarzenia i podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Administratorem;
c)

podania wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane
dotyczą, o których mowa w art. 34 Rozporządzenia 2016/679/WE w ciągu 24 godzin
od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych;

d) przeprowadzenia analizy skutków naruszenia praw i wolności podmiotów danych i
przekazania wyników tej analizy do Administratora, w tym oceny, czy w opinii
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Przetwarzającego konieczne jest zgłoszenie naruszenia do organu nadzorczego, a to w
terminie 36 godzin od wykrycia zdarzenia;
e) przygotowania w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia, informacji wymaganych w
zgłoszeniu naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego, jeżeli decyzję o
dokonaniu zgłoszenia podejmie Administrator;
§4
Termin obowiązywania umowy – usunięcie danych
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas wynikający z czasokresu przetwarzania danych
osobowych przez Przetwarzającego, w tym niniejsza Umowa nie ulega rozwiązaniu mimo
rozwiązania Umowy Głównej, jeżeli z przepisów szczególnych, w tym dotyczących
przechowywania dokumentacji medycznej wynikają dłuższe okresy, w których dane
osobowe nadal będą przetwarzane przez Przetwarzającego.
2. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, niezależnie od dalszego obowiązywania
Umowy Głównej, Przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia lub zwrotu
Administratorowi wszelkich danych osobowych (w tym również części danych) uzyskanych
w związku z realizacją Umowy Głównej, których dalsze przetwarzanie, w tym
archiwizowanie nie jest wymagana odrębnymi przepisami prawa.
3. Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, Przetwarzający zobowiązany jest do archiwizacji lub
usunięcia danych osobowych zgodnie z tymi przepisami. W zakresie nieuregulowanym w
odrębnych przepisach, Przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia danych w sposób
uniemożliwiający ich odtworzenie. Przed usunięciem danych Przetwarzający uzgodni z
Administratorem, które z powierzonych danych podlegać będą zwrotowi, a które usunięciu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
Rozporządzenia 2016/679/WE, Kodeksu Cywilnego oraz wszelkich innych przepisów
krajowych dotyczących ochrony danych osobowych
4. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Administratora.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

w imieniu Administratora

w imieniu Przetwarzającego
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Załącznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych
Zasady zdalnego dostępu do zasobów informatycznych SPKSO
Zgodne z Procedurą zdalnego dostępu do zasobów informatycznych SPKSO
Numer ……….
określające zasady zdalnego dostępu pomiędzy SPKSO a podmiotem zewnętrznym:
……………………………………………………………………………………
1. Każda osoba, która uzyskała dostęp zdalny do zasobów informatycznych UCK WUM, w
tym osoby reprezentujące podmioty zewnętrzne, ponoszą bezpośrednią
odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa zasobów, środków i urządzeń które
wykorzystywane są przez te osoby do realizacji dostępu zdalnego, w szczególności osoby
te odpowiedzialne są za:
a) zapoznanie się z treścią niniejszej procedury oraz stosowanie odpowiednich
przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych, jak również
stosowanie zaleceń i poleceń UCK WUM, które zostaną przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego, w formie pisemnej i elektronicznej oraz za przestrzeganie ich
w ramach udzielonego dostępu zdalnego;
b) stały nadzór oraz dbałość o bezpieczeństwo danych w tym danych osobowych, które
przetwarza w ramach dostępu zdalnego, w szczególności utrzymanie właściwego
poziomu bezpieczeństwa w zakresie swoich obowiązków i przyznanych uprawnień;
c) podjęcie środków mających na celu przeciwdziałanie wykorzystaniu lub przekazaniu
danych do których Wykonawca uzyska dostęp w sposób niezgodny z umową i
obowiązującymi przepisami prawa.
d) wykorzystanie uprawnień do dostępu zdalnego i danych uzyskanych za pomocą tego
dostępu, jedynie i wyłącznie w ramach realizowanych czynności i obowiązków dla
celów których, dostęp zdalny został udzielony (prawidłowej realizacji przez podmiot
zewnętrzny współpracy z UCK WUM), z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących
wymogów prawnych i procedur wewnętrznych UCK WUM, w zakresie w jakim
zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej lub
elektronicznej;
e) zachowanie w tajemnicy treści informacji i danych uzyskanych za pomocą dostępu
zdalnego, w tym w szczególności danych medycznych oraz danych osobowych;
f) postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami, w zakresie w jakim zostały przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej i elektronicznej oraz
minimalizowanie zagrożeń wynikających z ludzkich błędów.
2. Za nieprawidłowe korzystanie, nieprzestrzeganie i niedopełnienie obowiązków przez
podmiot zewnętrzny współpracujący z UCK WUM lub osoby przez niego wyznaczone,
związanych z uzyskanym dostępem zdalnym, podmiot zewnętrzny oraz osoby przez niego
wyznaczone do realizacji dostępu zdalnego, ponosić będą odpowiedzialność prawną
przewidzianą przepisami prawa. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności
podmiot zewnętrzny oraz osoby przez niego wyznaczone, mogą zostać pociągnięte przez
UCK WUM do odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności określonych w Kodeksie Karnym i Kodeksie Cywilnym oraz na podstawie
regulacji zamieszczonych w odpowiedniej umowie łączącej podmiot z UCK WUM.
3. Dostęp zdalny do zasobów może zostać udzielony tylko i wyłącznie jeżeli jest to niezbędne
do prawidłowej realizacji przez podmiot zewnętrzny współpracy z UCK WUM.
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4. UCK WUM może odmówić udzielenia podmiotom zewnętrznym uprawnienia do dostępu
zdalnego, jeżeli w ocenie UCK WUM udzielenie dostępu zdalnego mogłoby negatywnie
wpłynąć na bezpieczeństwo sieci oraz systemów informatycznych UCK WUM.W
przypadku braku udzielenia dostępu zdalnego Wykonawcy w celu wykonania prac
objętych niniejszą Umową, Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za
nieterminowe wykonanie tych prac. W przypadku stwierdzenia przez Dział Informatyki
UCK WUM negatywnego wpływu na bezpieczeństwo sieci oraz systemów
informatycznych UCK WUM wynikającego ze strony Wykonawcy i czasowego
odmówienia połączenia zdalnego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
nieterminowe wykonanie usługi. Odmowa nadania dostępu zdalnego będzie trwać do
czasu usunięcia przez Wykonawcę negatywnego wpływu na bezpieczeństwo sieci i
systemów informatycznych UCK WUM.
5. Dostęp zdalny realizowany będzie przez podmiot zewnętrzny za pośrednictwem
następujących użytkowników:
Imię

Nazwisko

Dane kontaktowe (telefon, email)

6. Zmiana lub dodanie uprawnionych użytkowników może nastąpić poprzez Zawiadomienia
pisemne lub w formie elektronicznej i uzyskania zgody Kierownika Działu Informatyki UCK
WUM lub osoby przez niego upoważnionej. Zmiana nie wymaga formalnej zmiany
Umowy.
7. Rodzaj i zakres zasobów UCK WUM, do których ma zostać udzielony dostęp zdalny:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Rodzaj sprzętu oraz rodzaj oprogramowania i ochrony antywirusowej i innych
zabezpieczeń stacji roboczych, używanych do zdalnego dostępu przez Wykonawcę.
Nazwa komputera oraz
adres sprzętowy karty
sieciowej

Zainstalowany system
operacyjny

Rodzaj
oprogramowania i
ochrony
antywirusowej (należy
podać producenta i
nazwę)

Czy
oprogramowanie i
ochrona
antywirusowa jest
aktualna?
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9. Czy dostęp zdalny wykorzystywany będzie do celów naukowo-badawczych:
NIE
TAK
10. W przypadku jeśli równocześnie będzie wymagany dostęp do systemu informatycznego
i/lub zaistnieje potrzeba założenia nowego konta w systemie informatycznym, należy
złożyć wniosek o nadanie uprawnień w systemach informatycznych UCK WUM. Wzór
wniosku będzie udostępniony na żądanie Wykonawcy.
11. Zdalny dostęp do zasobów informatycznych UCK WUM realizowany jest, tam gdzie to
możliwe, przy wykorzystaniu szyfrowanego mechanizmu VPN zgodnego z protokołem SSL
3 i TLS 1.3 lub cyfrowych certyfikatów wydawanych przez Centrum Certyfikacji UCK WUM.
12. W procesie nadawania uprawnień zdalnego dostępu VPN rozróżniane są trzy niezależne
etapy:
a) etap Utworzenia i/lub modyfikacji konta;
b) etap tworzenia konta i nadawania uprawnień w systemach informatycznych UCK
WUM;
c) etap odebrania zdalnego dostępu do wskazanych zasobów sieciowych i systemowych
UCK WUM;
13. Uwierzytelnianie użytkowników do zasobów informatycznych realizowane jest za pomocą
przypisanego unikalnego identyfikatora oraz hasła znanego jedynie użytkownikowi i/lub
certyfikatu.
14. Konto użytkownika jest tworzone z hasłem zgodnym z zasadami zawartymi w Polityce
Bezpieczeństwa UCK WUM.
15. Dostęp zdalny jest przyznawany Wykonawcy na okres trwania umowy.
16. Efektem końcowym osoby odpowiedzialnej za realizację procedury zdalnego dostępu do
zasobów informatycznych UCK WUM jest przekazanie Wykonawcy danych
umożliwiających poprawną zdalną autoryzację w systemie informatycznym.
17. Dane umożliwiające poprawną autoryzację są przekazywane tylko i wyłącznie
telefonicznie lub osobiście albo za pomocą bezpiecznych szyfrowanych protokołów.
18. Proces instalacji i konfiguracji zdalnego dostępu jest realizowany samodzielnie przez
Wykonawcę zgodnie z przekazaną instrukcją.
19. UCK WUM nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie zdalnego dostępu w
przypadku, gdy ruch jest blokowany na stacji Wykonawcy (oprogramowanie typu:
firewall, antywirus, inne oprogramowanie filtrujące) lub przez urządzenia (np. router) w
sieci z której łączy się Wykonawca, przy czym UCK WUM zapewnia Wykonawcy
współdziałanie w zakresie wyeliminowania opisanych blokad i umożliwienia pełnego
dostępu.
20. Dział Informatyki UCK WUM zastrzega sobie możliwość wyboru metody udostępniania
połączenia zdalnego np. Gateway-to-Gateway (IPSec itp), Gateway-to-Client (SSL Client,
l2tp/ipsec itp.) uzgodnionej z Wykonawcą oraz metody autoryzacji użytkownika (np.
certyfikat lub login i hasło).
21. UCK WUM nie gwarantuje ciągłego działania dostępu zdalnego jednak dołoży wszelkich
starań, aby przerwy w działaniu dostępu zdalnego były jak najkrótsze, przy czym za okres
braku dostępu zdalnego z przyczyn leżących po stronie UCK WUM, wyłącza się
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odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania zadań dla których dostęp jest
celowy.
22. Brak dostępu zdalnego do zasobów informatycznych UCK WUM nie będzie powodować
żadnych roszczeń podmiotów zewnętrznych w stosunku do UCK WUM, przy czym za
okres braku dostępu zdalnego z winy UCK WUM wyłącza się odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu niewykonania zadań, dla których dostęp jest celowy.
23. Każda osoba i podmiot, które uzyskały prawo do dostępu zdalnego, zobowiązana jest
przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa oraz zgłaszać wszelkie stwierdzone fakty
lub podejrzenia naruszenia atrybutów bezpieczeństwa zasobów informatycznych UCK
WUM w zakresie poufności, integralności i dostępności danych.
24. Osoba i podmiot, które uzyskały prawo do dostępu zdalnego zobowiązane są do:
a) natychmiastowego zgłaszania do Inspektora ochrony danych UCK WUM (na adres
iod@uckwum.pl) wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych, w każdym
przypadku, gdy wystąpiło choćby podejrzenie naruszenia zasad bezpieczeństwa
zasobów informatycznych UCK WUM;
b) realizacji dostępu zdalnego i pracy w trybie dostępu zdalnego w bezpiecznym
otoczeniu, minimalizującym zagrożenia m. in. dotyczące napadu, kradzieży oraz
możliwości uzyskania wglądu do przetwarzanych informacji i danych przez osoby do
tego nieuprawnione;
c) objęcia ochroną antywirusową i zabezpieczenia dostępu sieciowego oraz
zabezpieczenia stacji roboczych, używanych do zdalnego łączenia się zasobami
informatycznymi UCK WUM;
d) natychmiastowego pisemnego zgłoszenia do UCK WUM zgubienia lub kradzieży
sprzętu komputerowego wykorzystywanego do połączenia zdalnego oraz jeżeli
zaistnieją do tego podstawy – również zgłoszenia kradzieży do organów ścigania;
e) niekorzystania z dostępu zdalnego w miejscach publicznych rozumianych, jako
miejsca niepozwalające na dostateczne zabezpieczenie przetwarzanych informacji i
danych przed ich podejrzeniem przez osoby nieuprawnione lub przed kradzieżą;
f) przestrzegania zakazu korzystania z dostępu zdalnego, poprzez wykorzystanie
nieznanych internetowych punktów dostępowych (np. publiczne hotspoty);
g) ochrony systemu i danych na nim zgromadzonych, z których korzysta w ramach
dostępu zdalnego;
h) do korzystania tylko i wyłącznie z przydzielonych im własnych danych
identyfikacyjnych do dostępu zdalnego.
25. Zabrania się udostępniania przez osobę i podmiot, które uzyskały prawo do dostępu
zdalnego, innym osobom, danych o koncie i haśle użytkownika utworzonych w ramach
dostępu zdalnego.
26. Osoby i podmioty, które uzyskały prawo do dostępu zdalnego, oddalając się od swojego
stanowiska komputerowego i miejsca w którym korzystają z dostępu zdalnego,
zobowiązane są bezwarunkowo do poprawnego, każdorazowego rozłączenia otwartego
połączenia zdalnego.
27. Po zakończeniu korzystania z połączenia zdalnego należy zamknąć połączenie.
28. Hasła dostępu użytkownika umożliwiające nawiązanie połączenia zdalnego z UCK WUM
są znane tylko i wyłącznie danemu użytkownikowi i nie mogą być przekazywane żadnej
osobie, w tym pracownikom Działu Informatyki UCK WUM.
29. Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania UCK WUM o
wszelkich zmianach osób, które zostały przez podmiot wskazane jako osoby uprawnione
do korzystania z udostępnionego dostępu zdalnego (użytkowników), w szczególności
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obowiązek informowania dotyczy zakończenia współpracy z osobą wskazaną lub zmiany
zakresu zadań tej osoby, powodującą ustanie konieczności korzystania przez daną osobę
z dostępu zdalnego.
30. Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do przekazania wyznaczonym użytkownikom i
zapoznania ich z warunkami udzielenia w UCK WUM zdalnego dostępu oraz z
obowiązkami jakie na nich ciążą wobec UCK WUM.
31. UCK WUM przekaże podmiotowi zewnętrznemu instrukcję umożliwiającą instalację oraz
konfigurację oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do zasobów
informatycznych UCK WUM. Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do przekazania
osobom wyznaczonym przez siebie informacji umożliwiających aktywację zdalnego
dostępu.
32. Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do nieujawniania osobom niezaangażowanym w
realizację obowiązków związanych ze zdalnym dostępem, żadnych informacji mogących
umożliwić uzyskanie dostępu do zasobów informatycznych UCK WUM przez osoby
niepowołane i niewskazane przez podmiot zewnętrzny w pisemnej liście osób
upoważnionych.
33. Podmiot zewnętrzny ponosi pełną odpowiedzialność za swoich przedstawicieli i
współpracowników, w tym w szczególności za osoby które zostały wskazane imiennie jako
uprawnione imiennie do korzystania z przyznanego dostępu zdalnego.
34. Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania u niego polityk i
procedur bezpieczeństwa mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa informacji i
danych UCK WUM, do których podmiot uzyska dostęp w ramach zdalnego dostępu.
35. Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do zapewnienia monitoringu i rozliczalności
działań prowadzonych w sieci na poziomie użytkowników.
36. Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do zapewnienia, że wyznaczeni przez niego
użytkownicy przestrzegać będą następujących zasad:
a) niepodejmowania prób uzyskania dostępu zdalnego z wykorzystaniem sprzętu lub
lokalizacji, które nie zostały zaakceptowane przez UCK WUM;
b) zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, w tym niepozostawiania
niewylogowanego użytkownika gdy odchodzi od stanowiska pracy, nieudostępniania
loginów i haseł jakimkolwiek osobom;
c) podejmowania działań ochronnych przed zainfekowaniem systemu złośliwymi
oprogramowaniem;
d) użytkownicy będą korzystać jedynie i wyłącznie z wyraźnie wskazanych systemów i
zasobów UCK WUM, do których uzyskano dostęp;
37. Po zakończeniu korzystania z dostępu zdalnego podmiot zewnętrzny zobowiązany jest
zwrócić UCK WUM wszelkie dane jakie uzyskał w związku z dostępem oraz w przypadku
braku możliwości zwrotu, dokonać nieodwracalnego usunięcia danych i niezwłocznie
poinformować UCK WUM o usunięciu.
38. Nadane dostępy zdalne mogą być modyfikowane. Modyfikacja może być dokonywana z
inicjatywy własnej UCK WUM lub na wniosek.
39. Modyfikacja polega na rozszerzeniu lub cofnięciu części nadanych dostępów.
40. Rozszerzenie dostępu zdalnego o dodatkowe zasoby może zostać udzielone tylko i
wyłącznie jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji przez podmiot zewnętrzny
współpracy z UCK WUM.
41. UCK WUM podejmuje autonomiczną decyzję i ocenę czy w danym przypadku występują
okoliczności, które w opinii UCK WUM świadczą o konieczności modyfikacji tego typu
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dostępu, chyba że z zawartych umów z podmiotem zewnętrznym bezpośrednio wynika
obowiązek UCK WUM do modyfikacji dostępu zdalnego.
42. UCK WUM może odmówić rozszerzenia podmiotowi zewnętrznemu uprawnienia do
dostępu zdalnego, jeżeli w ocenie UCK WUM rozszerzenie dostępu zdalnego mogłoby
negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo sieci oraz systemów informatycznych UCK WUM.
Odmowa rozszerzenia dostępu zdalnego będzie trwać do czasu usunięcia przez
Wykonawcę negatywnego wpływu na bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
UCK WUM.
43. Warunkiem modyfikacji zdalnego dostępu do zasobów informatycznych UCK WUM na
wniosek, jest w przypadku podmiotu zewnętrznego - złożenie wniosku o modyfikacje
dostępu zdalnego wraz z podpisanym oświadczeniem o zachowaniu zasad
bezpieczeństwa i ponoszenia odpowiedzialności. Warunkiem udzielenia dostępu
zdalnego jest również podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(chyba że umowa taka została już zawarta). Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do
procedury zdalnego dostępu do zasobów informatycznych UCK WUM.
44. Modyfikacja dostępu zdalnego następuje na tych samych zasadach jak przy jego
pierwszym udzielaniu.
45. Jeśli wniosek o modyfikacje będzie dotyczyć rozszerzenia nadanych dostępów zdalnych,
a wskazana we wniosku umowa współpracy będzie różna od podanej w pierwotnym
wniosku, wówczas taki wniosek może zostać potraktowany jako nowy wniosek o nadanie
dostępów.
46. Dostęp zdalny odbierany jest poprzez zablokowanie konta lub unieważnienie
certyfikatów w następujących przypadkach:
a) automatycznie, z upływem okresu na który dostęp zdalny był udzielony;
b) w przypadku zmiany osób upoważnionych do korzystania z dostępu zdalnego w
imieniu podmiotu zewnętrznego;
c) na każde polecenie Kierownika Działu Informatyki lub Dyrekcji UCK WUM, przy czym
nie ma obowiązku wskazywania przyczyny, chyba że inaczej wynika z umowy lub
porozumienia łączącego użytkownika z UCK WUM (Dział Informatyki zastrzega sobie
możliwość skrócenia okresu ważności konta do niezbędnego minimum bez podania
przyczyny);
d) przez kompromitację certyfikatu (upublicznienie klucza prywatnego);
e) przez kompromitację danych autoryzacyjnych (login i hasło) użytkownika;
f) nieprzestrzegania przez podmiot zewnętrzny zasad udzielenia i korzystania z dostępu
zdalnego, wskazanych w umowach i porozumieniach między UCK WUM a
użytkownikiem;
g) wystąpienia lub chociażby podejrzenia wystąpienia incydentu bezpieczeństwa
danych i bezpieczeństwa zasobów informatycznych UCK WUM w zakresie poufności,
integralności lub dostępności danych;
h) na wniosek podmiotu któremu udzielono dostępu zdalnego.
47. UCK WUM co do zasady udziela dostępu zdalnego na zasadach nieodpłatności, chyba że
z zawartych umów z podmiotem zewnętrznym bądź z treści wniosku o dostęp zdalny
wynika, że usługa dostępu zdalnego udzielona zostanie odpłatnie.
48. W przypadku odpłatnego udzielenia dostępu zdalnego, wysokość wynagrodzenia oraz
warunki jego płatności określa się w umowie z podmiotem zewnętrznym.
49. Podmiot zewnętrzny oświadcza, że wskazane dane są zgodne z prawdą. Jednocześnie
podmiot zewnętrzny rozumie i akceptuje zasady dostępu zdalnego oraz dotyczące go
obowiązki i przyjmuje pełną odpowiedzialność za przyznane podmiotowi zewnętrznemu
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oraz wskazanym użytkownikom dane dostępowe i jest świadomy praw UCK WUM do
pociągnięcia podmiotu zewnętrznego do odpowiedzialności w przypadku utraty
poufności danych z winy podmiotu zewnętrznego oraz jego przedstawicieli i wskazanych
użytkowników. Podmiot zewnętrzny zobowiązuje się przestrzegać niniejszych zasad
dostępu zdalnego oraz zaleceń i poleceń UCK WUM, o których treści i obowiązku ich
przestrzegania został pouczony przez Zamawiającego w formie pisemnej lub
elektronicznej. Jednocześnie zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem ochrony
danych, do których podmiot zewnętrzny i użytkownicy otrzymają dostęp, przed ich
utratą, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem nieuprawnionym osobom. Podmiot
zewnętrzny oraz wskazani przez niego użytkownicy zobowiązują się do:
a) nieinstalowania jakiegokolwiek oprogramowania w zasobach i sieciach
informatycznych UCK WUM;
b) nieudostępniania swojego identyfikatora (loginu) i hasła żadnym osobom;
c) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego środowiska pracy zdalnej;
d) niedokonywania nieautoryzowanej pracy w systemach UCK WUM;
e) nieuruchamiania aplikacji umożliwiających rozkodowanie hasła;
f) nieuruchamiania aplikacji innych niż zalecane do pracy zdalnej;
g) niepozyskiwania i nieprzetwarzania danych, w
wykraczających poza cel udzielenia dostępu zdalnego;

tym

danych

osobowych

h) niekorzystania z dostępu zdalnego po upływie terminu na który został udzielony;
i) zachowania w tajemnicy treści informacji i danych uzyskanych za pomocą dostępu
zdalnego, w tym w szczególności danych medycznych oraz danych osobowych.
50. Podmiot zewnętrzny jest świadomy możliwości monitorowania przez UCK WUM
zawartości wiadomości e-mail i innych wiadomości przesyłanych z wykorzystywaniem
systemów UCK WUM, jak również możliwości regularnego monitorowania
wykorzystywania sieci Internet, z zachowaniem poszanowania godności i innych dóbr
osobistych użytkownika systemów UCK WUM. Podmiot zewnętrzny oświadcza, że on oraz
wskazani przez niego użytkownicy, zapoznali się z treścią i akceptują zapisy niniejszych
zasad zdalnego dostępu do zasobów informatycznych. Gwarantuje i zobowiązuje się, że
udzielony dostęp zdalny zostanie wykorzystany wyłącznie przez Podmiot zewnętrzny i
wskazanych przez nich użytkowników, wyłącznie we wskazanym we wniosku celu i
zakresie. Podmiot zewnętrzny oświadcza i zobowiązuje się do ponoszenia pełnej
odpowiedzialności za działania i zaniechania swoich przedstawicieli i współpracowników,
w tym w szczególności za osoby, które zostały wskazane jako użytkownicy.
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