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Załącznik nr 5B  
do SIWZ 

 
(wzór) UMOWA NR ..................................... 

 
W dniu …………………... w Warszawie, pomiędzy: 
Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej mającym swoją siedzibę w Warszawie  
przy ul. Krasińskiego 54/56 (01-755 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000180451, posiadającym nadany numer 
identyfikacji podatkowej NIP 118–00–59–744 oraz REGON 010132188, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: płk dr n. med. Alicja TROCHIMIUK – Dyrektor 
 
a: 
……………………………………………………………………………………  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
reprezentowanym przez:  ………………………………………………………… 

 
 
łącznie zwane dalej Stronami, 
 
w wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), nazywanej dalej: „ustawą”, w trybie 
przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz opieki serwisowej zintegrowanych 
modułów systemu informatycznego InfoMedica\AMMS oraz zakup licencji na moduły 
Blok Operacyjny AMMS oraz Blok Operacyjny AMMS Kalkulacja Kosztów Operacji – 
znak sprawy 21/ZP/20, została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi opieki serwisowej 
zintegrowanych modułów systemu informatycznego InfoMedica\AMMS objętych 
nadzorem autorskim producenta.  

2. Moduły systemu informatycznego (moduły oprogramowania aplikacyjnego) 
InfoMedica\AMMS wymienione zostały w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: 
„Oprogramowanie Aplikacyjne”). 

3. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na 
ustalonych umową warunkach. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i 
środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się 
wykonać usługę z zachowaniem należytej staranności. 

5. W ramach świadczenia opieki serwisowej Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego objętego 
nadzorem autorskim producenta, w przypadku zmian przepisów prawnych, zmian 
struktury organizacyjnej, infrastruktury informatycznej Zamawiającego oraz w 
rozwiązywaniu sytuacji awaryjnych. 
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§ 2 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Obsługę serwisową Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową będzie 

realizował Wykonawca. 
2. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewnia: 

1) zgłoszenie przez Zamawiającego potrzeby wykonania prac serwisowych odbywać się 
będzie poprzez witrynę internetową udostępnioną przez Wykonawcę: 
……………………; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie 
internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem 
telefonu:  …………………………….; lub pisemnie na formularzu przesyłanym za 
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ............................., opcjonalnie faksem 
na numer …………………, wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do wzoru Umowy; 
wypełnienie jednego formularza może dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu 
występującego w konkretnym module; 
W przypadku, gdy formularz zgłoszenia potrzeby wykonania prac serwisowych zostanie 
przyjęty przez Wykonawcę: 
 w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o 

godz. 8.00 następnego dnia roboczego; 
 w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o 

godz. 8.00 danego dnia roboczego; 
 w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o 

godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego; 
2) zainstalowanie i wdrożenie wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w 

ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach 
dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego niniejszą umową; 

3) podjęcie starań w celu usunięcia awarii Oprogramowania Aplikacyjnego objętego 
niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;  

4) migracja na system AMMS w oddziałach szpitalnych w funkcjonalnościach do tej     
pory nie z migrowanych wraz ze szkoleniem pracowników; 

5) wdrożenie nowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego, 
6) bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające 

potrzeby Zamawiającego; 
7) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania 

Aplikacyjnego i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych 
przez Zamawiającego na odpowiednich nośnikach danych; 

8) pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek 
nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału 
Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej; 

9) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych 
instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach 
rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; 

10) korzystanie z konsultacji telefonicznych Wykonawcy, dysponującego pracownikami 
certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

11) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i 
wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania w formie protokołów 
wizyt serwisowych podpisanych przez serwisanta Wykonawcy i pracownika 
nadzorującego Zamawiającego. 
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12) wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający zamierza zarejestrować na 
witrynie internetowej Wykonawcy, sprawdzanie ich zasadności, kompletności i 
prawidłowej kwalifikacji. 

3. Usługi serwisu, określone w ust. 2, świadczone będą przez Wykonawcę w dni robocze tj. 
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 
od 8.00 do 16.00. 

4. Usługi serwisu, świadczone będą przez Wykonawcę w zakresie nieprzekraczającym 100 
osobodni w okresie trwania Umowy. Za jeden osobodzień przyjmuje się pracę jednej osoby 
w wymiarze 6 godzin roboczych. Limit ten obejmuje całość prac wykonanych  dla realizacji 
danego zagadnienia, w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest: 
 do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji zamówienia; 
 podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji 

zamówienia. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak 
doprecyzowywać jej postanowienia; 

 
§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 
1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości niniejszej Umowy, dane tej 
osoby zostały wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy (Informacje o 
Zamawiającym), oraz powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie tej osoby (w 
formie pisemnej lub elektronicznej); 

2) wykonywania niezwłocznie czynności zaleconych przez Wykonawcę, w 
szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem pracy systemu i 
bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie funkcjonującym u 
Zamawiającego, w tym w Oprogramowaniu Aplikacyjnym; 

3) powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania 
jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania (zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019r., poz. 1231 ze zm.) 
lub sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest Oprogramowanie 
Aplikacyjne objęte niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się nie 
dokonywać nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych 
Oprogramowania Aplikacyjnego; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby 
Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego lub 
sprzętu komputerowego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a 
wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą 
Wykonawcy; 

4) dostarczenia na wniosek Wykonawcy wskazanych fragmentów lub całości baz danych 
Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do 
prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego z 
wyłączeniem danych osobowych pracowników i pacjentów Zamawiającego; 

5) delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie 
potrzebnym do świadczenia usług określonych niniejszą umową; 

6) zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, 
wymienione w Załączniku nr 1 było używane wyłącznie przez użytkowników 
upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. oprogramowania zgodnie 
z dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy; 

7) dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z §2 ust. 2 niniejszej Umowy 
oraz dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie 
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Oprogramowania Aplikacyjnego i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności 
Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) oraz materiałów potrzebnych do 
wykonania usług w zakresie niniejszej umowy; 

8) przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów 
obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji 
niniejszej Umowy, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek 
jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, 
Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne); 

9) zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania 
Aplikacyjnego objętego zakresem, określonym w załączniku nr 1 niniejszej umowy, w 
tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia 
obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego; 

10) udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego 
Zamawiającego lub oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do 
świadczenia usług określonych w §2 niniejszej umowy; 

11) zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych 
w §2 niniejszej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących u Zamawiającego 
przepisów BHP; 

12) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami 
określonymi w §2 niniejszej umowy, o ile to będzie konieczne. 

2. Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych powyżej, okoliczność ta 
traktowana będzie jako zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za dotrzymanie terminów przewidzianych Umową. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego 
posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

4. Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu 
prawidłowej realizacji umowy. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności 
1. Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 
w wysokości nie większej niż wartość netto: ……………. zł (słownie:…………), 
powiększone o podatek VAT, łącznie wartość brutto: ………… zł (słownie: ……), 
zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 6 niniejszej Umowy. 

2. Usługi objęte niniejszą Umową będą rozliczane w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych. 

3. Miesięczna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 
wskazanego w § 1, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby pełnych osobodni 
wykorzystanych w okresie rozliczeniowym (na podstawie podpisanego przez 
Zamawiającego protokołu) oraz stawki za osobodzień w wysokości …. będzie płatne na 
podstawie faktur VAT wystawianych miesięcznie. Płatność nastąpi przelewem w 
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, w złotych polskich, na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze. 

4. W wynagrodzeniu Wykonawcy mieszczą się także wszelkie koszty, opłaty i wydatki, 
które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją 
zamówienia, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych, 
przewidzianych postanowieniami umowy. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia odpowiednio rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
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6. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne na 
podstawie § 7 niniejszej umowy. 

7. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1666). Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i 
odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 

8. Faktura zostanie wystawiona na: 
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 
ul. Krasińskiego 54/56 
01-755 Warszawa 
NIP 118–00–59–744 
 

 
§ 5 

Okres obowiązywania Umowy 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
2. Usługi w ramach przedmiotu zamówienia świadczone będą przez okres 24 miesięcy 

liczonych od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. 
 

§ 6 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
1) treść i integralność danych, otrzymywanych i przechowywanych przez użytkownika  

lub administratora Zamawiającego; 
2) jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania 

funkcjonowania Oprogramowania Aplikacyjnego związane z nieprawidłowym 
korzystaniem z Oprogramowania Aplikacyjnego; 

3) korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby nieupoważnione; 
4) dokonywanie modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby inne niż 

upoważnione przez Wykonawcę; 
5) udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących 

użytkownika lub administratora Zamawiającego względem Wykonawcy, włącznie z 
treścią wiadomości przekazywanych przez użytkownika lub przez niego odbieranych, 
osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub regulaminów 
Wykonawcy oraz umów z podmiotami trzecimi, które biorą udział w świadczeniu 
usług; 

6) wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej; 
7) nieprawidłowe działanie lub brak działania Oprogramowania Aplikacyjnego, 

spowodowane nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania oprogramowania 
osób trzecich, komunikującego się z oprogramowaniem Wykonawcy; 

8) nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania osób trzecich 
komunikującego się z oprogramowaniem Wykonawcy; 

9) nieautoryzowaną ingerencję Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych 
Oprogramowania Aplikacyjnego; 

10) siłę wyższą, zgodnie z § 8 Umowy. 
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§ 7 
Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokościach: 
1) za odstąpienie od Umowy (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie 

usług - w przypadku jej wypowiedzenia) przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1 Umowy; 

2) za opóźnienie w realizacji jednostkowego zgłoszenia – Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto,  
o który mowa w § 4 ust. 1 Umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia; 

3) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym 
informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż 
określone w umowie - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

4) za oddelegowanie do wykonywania prac określonych w § 15 ust. 3 osoby nie 
zatrudnionej na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, przy czym kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej 
samej osoby, jeżeli podczas kontroli Zamawiający lub inny uprawniony organ 
stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 

2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
3. Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. 
4. Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego. 
5. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczanych Wykonawcy kar umownych z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy ogranicza się do rzeczywistej straty 
Zamawiającego, bez utraconych korzyści, z jednoczesnym ograniczeniem do 
równowartości 100% wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę na podstawie 
niniejszej Umowy. 

8. Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie zapisów umowy nie przekroczy 
20% wartości brutto wynagrodzenia. 

 
§ 8 

Siła Wyższa 
1. Strona Umowy nie ponosi odpowiedzialności względem drugiej Strony za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest skutkiem okoliczności zewnętrznych, na których wystąpienie 
Strona nie miała żadnego wpływu i których nie mogła uniknąć ani im zapobiec, ani też nie 
mogła ich wystąpienia przewidzieć w chwili podpisania Umowy, przy zachowaniu 
należytej staranności (Siła Wyższa).  

2. Przez okoliczności Siły Wyższej, dla potrzeb tej Umowy, rozumie się w szczególności: 
zamieszki, rozruchy, katastrofy naturalne, stan epidemii (stan zagrożenia epidemicznego), 
stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej wojnę, akty normatywne, decyzje 
administracyjne wydane przez uprawnione organy administracji publicznej, w tym także 
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mające na celu zapobieżenie lub usunięcie (zmniejszenie rozmiaru) skutków wystąpienia 
Siły Wyższej.  

3. Strona, która powołuje się na przeszkodę w wykonaniu lub należytym wykonaniu Umowy 
z powodu Siły Wyższej, jest zobowiązana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
14 dni od jej wystąpienia, powiadomić drugą Stronę o takich okolicznościach oraz ich 
przyczynie. Strony niezwłocznie ustalą zakres i sposób realizacji Umowy, w tym 
odpowiednie przesunięcie terminów, jeśli okażę się to konieczne. Strona zgłaszająca 
okoliczności Siły Wyższej jest zobowiązana kontynuować wykonywanie zobowiązań 
wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, jest też zobowiązana 
poszukiwać racjonalnych alternatywnych sposobów zrealizowania zakresu Umowy, jaki 
nie podlega wpływowi Siły Wyższej.  

4. W przypadku, gdy spowodowane Siłą Wyższą przeszkody w wykonywaniu lub należytym 
wykonywaniu zobowiązań umownych będą trwać nieprzerwanie przez okres 60 dni lub 
dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnych uzgodnień rozwiązać Umowę bez skutków, 
które Umowa lub prawo wiąże z odpowiedzialnością za rozwiązanie Umowy z powodu 
jej niewykonania lub nienależytego wykonania, i bez nakładania na żadną ze Stron 
dalszych zobowiązań.  

5. Rozliczeniu podlega jedynie faktycznie i prawidłowo zrealizowana część przedmiotu 
Umowy; w protokole inwentaryzacyjnym zostanie opisany zakres, w jakim Umowy 
została zrealizowana. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części (a w zakresie, w 

jakim umowa jest umowa o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), gdy: 
1) opóźnienie w wykonaniu jednostkowego zgłoszenia przekroczy 14 dni; 
2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze w terminie 30 dni od dnia, 
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie z tej przyczyny; 

3) Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową i nie 
zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego 
w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania 
przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w 
terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia 
uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego 
uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. 

4) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie 
Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie 
wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie lub wykonuje 
umowę przez osoby inne niż wskazane w ofercie bez zgody Zamawiającego i nie 
zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do 
usunięcia uchybień lub zmiany w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 
30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

5) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo 
oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie;  
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6) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym 
należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie; 

2. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 nie stanowi 
podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: 
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie 

zawierał opis wykonanych prac do dnia rozwiązania umowy; 
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na 

podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla 
Zamawiającego znaczenie gospodarcze. 

4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin 
przewidziano w ust. 1) i zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, 
będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany 
w nagłówku umowy.  

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie. 

6. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które 
należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego oraz 
zdarzenia losowe pozostające poza kontrolą Wykonawcy. 

 
§ 10 

Osoby do kontaktów 
1. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą przez cały 

okres trwania umowy jest ……………, tel.: ……………….. e-mail: …………………... 
2. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym przez cały 

okres trwania umowy jest p. ………………, tel.: ………………, email: ……………… 
3. Zmiana osób lub danych kontaktowych wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi 

zmiany umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o ww. zmianach 
pisemnie lub drogą elektroniczną, z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.  

 
§ 11 

Klauzula poufności 
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w 
jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem 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 pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 
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Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. 
Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie 
Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych 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 umowy przez którąkolwiek ze 
Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy 
wszelkie Informacje Poufne. 

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. 

 
§ 12 

Prawa autorskie 
1. Oprogramowanie Aplikacyjne, którego dotyczy niniejsza umowa jest chronione prawem 

autorskim wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1231 ze zm.). 
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do respektowania tych praw niezależnie od 
powstałych okoliczności. 

2. Zasady korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego reguluje odrębna umowa 
licencyjna. 

 
§ 13 

Zmiany umowy 
1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w następującym zakresie i na 

następujących warunkach: 
1) zmian w umowie w przypadku opisanym w §4 ust. 6 tj. w przypadku nabycia przez 

Zamawiającego licencji na korzystanie z dodatkowych modułów Oprogramowania 
Aplikacyjnego, zmianie może ulec zakres modułów wskazanych w niniejszej Umowie 
oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) zmian w umowie w celu ustalenia odmiennych zasad rozliczenia wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w szczególności zmiany okresów rozliczeniowych, 
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3) zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 

4) Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmianę 
terminów cząstkowych przewidzianych w umowie: 
a) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia; 
b) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy 

zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć. 
5) Możliwa jest zmiana umowy: 

a) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących 
konieczność dokonania zmian w umowie, 

b) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a 
niepozwalających na realizację umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, 

- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio 
zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania 
przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

c) w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy, producenta, 
dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi, 

d) w przypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub 
organizacyjnych Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta 
produktu/usługi, uzasadniających ryzyko, że jego produkty/usługi, lub elementy 
świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej 
jakości, 

- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio 
zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania 
przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, 

7) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń, 
dotyczących przedmiotu umowy, instytucji nadzorującej, w szczególności w zakresie 
sprawozdawczości; 

8) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

9) wystąpi siła wyższa, inne ze zdarzeń niezależne od Wykonawcy pod warunkiem, że 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu tych 
okoliczności; przesunięcie terminu wykonania umowy następuje o taką ilość dni, w 
których wystąpiły ww. okoliczności uniemożliwiające wykonywanie umowy. 

10) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom. 
11) gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ustawy Pzp. 
12) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy, jeśli zmiany, 

niezależnie od ich wartości, nie są istotne zgodnie z ustawą Pzp. 
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

również w przypadku zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177 ze zm.). 

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



 11 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342). 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki 
godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnej stawki godzinowej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób wykonujących zamówienie.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d) zmiana wysokości wynagrodzenie 
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w 
związku z zawarciem umowy prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, o której 
mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów 
realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją umowy. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę wynagradzania przedstawia 
sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagradzania.  

7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców 
określonym w Ofercie. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie 
oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej 
zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka. 

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić 
od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 9 ust. 1 pkt 4) niezależnie od 
prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w 
innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż 
wskazane w Ofercie. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w 
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§ 15 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego 

wykonania umowy. 
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem 

oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z 
zatrudnieniem personelu, o którym mowa w ust. 1.  

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a uPzp wymaga zatrudniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320), w wymiarze czasu pracy 
adekwatnym do powierzanych zadań, osoby wskazanej w § 10 ust. 2 z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 2018, poz. 2177 z 
późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy serwisantów.   

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca pod rygorem sankcji 
określonych w umowie, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

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

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
dowodów, o których mowa w ust. 4 i 5, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wskazanych w ust. 3. Dokumentacja opisana w ust. 4 i 5 zostanie Zmawiającemu 
przekazana w sposób zgodny z Rozporządzeniem 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 2016 Nr 119, str. 1) i spełniającym wszelkie wymogi tego rozporządzenia, 
umożliwiając Zmawiającemu przetwarzanie przekazanych danych osobowych. 

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

8. Wykonawca nie może realizować przedmiotu umowy za pomocą pracowników 
Zamawiającego.  

 
§ 16 

Postanowienia końcowe 
1. W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich 

zaistniałych problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej 
współpracy, przy uwzględnieniu interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron 
oraz mając na uwadze realizację celu Umowy. 

2. Sprawy sporne powstałe na tle zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w przypadku 
braku porozumienia, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Nieważność któregokolwiek zapisu umowy nie powoduje nieważności całej umowy. 
Postanowienie dotknięte nieważnością, strony niezwłocznie zastąpią postanowieniem, 
które najbardziej odpowiada celowi i funkcji postanowienia nieważnego.  

4. Przyjmuje się, że adresem do korespondencji jest adres każdej ze stron wskazany w 
komparycji umowy. Strony zobowiązane są do natychmiastowego pisemnego 
poinformowania drugiej strony o zmianie adresu do korespondencji; pod rygorem, że 
pismo wysłane na dotychczasowy adres wywołuje skutek doręczenia z dniem powtórnej 
awizacji. 
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5. Wraz z zwarciem umowy Strony zawrą umowę w sprawie powierzenia danych 
osobowych według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego. Umowa o powierzenie 
danych osobowych stanowić będzie załącznik nr 5 do Umowy. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki od nr 1 do nr 6. 
 
 
 
Załącznik nr 1 – Wyszczególnienie licencji podlegających serwisowi na …. str.; 
Załącznik nr 2 – Zgłoszenie potrzeby podjęcia prac serwisowych 1 str.; 
Załącznik nr 3 – Informacje o Zamawiającym na 2 str.; 
Załącznik nr 4 – Zasady udzielania zdalnego dostępu do zasobów na 1 str.; 
Załącznik nr 5 – Umowa o powierzenie danych osobowych na 13 str. 
Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy na …… str.; 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
 
…………………………………..    ………………………………… 
 
 
…………………………………..    ………………………………… 
 



 15 

 
Załącznik nr 1 do Umowy na 1 str. 

 
Wyszczególnienie licencji podlegających opiece serwisowej. 

 

Lp. Nazwa modułu Typ 
licencji 

Ilość 
licencji 

1 Laboratorium USER 6 

2 AMMS - Punkt Pobrań USER 6 

3 AMMS Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddziały, 
Statystyka Medyczna, Zlecenia) 

OPEN 1 

4 AMMS - Apteka USER 2 

5 AMMS - Apteczka Oddziałowa OPEN 1 

6 AMMS - Rejestracja, Gabinety, Statystyka Medyczna, 
Zlecenia 

USER 1 

7 AMMS - Pracownia USER 1 

8 repozytorium Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej 

OPEN 1 

9 WDSZ - PACS EVENT 1 

10 WDSZ - Integracja z KTG EVENT 1 

11 WDSZ - Integracja z SIO EVENT 1 

12 WDSZ - HL7 aparat EVENT 1 

13 eZwolnienia - eZLA OPEN 1 

14 AMMS - Gabinet Medycyny Pracy USER 1 

15 Słownik BAZYL EVENT 1 

16 eSkierowanie - Obsługa e-skierowań, wystawianie i 
przyjęcie do realizacji 

OPEN 1 

17 e-Rejestracja 
e-Wiadomości 
e-Dokumentacja 
e-Wywiad 
e-Świadczenia 

OPEN 1 

18 e-Ankiety OPEN 1 

19 e-Zgody OPEN 1 

20 e-Deklaracje POZ OPEN 1 

21 e-Załączniki OPEN 1 

22 Formularzowa Dokumentacja Medyczna - Edytor 
Formularzy 

OPEN 1 

23 Gospodarka Magazynowo-Materiałowa USER 7 

24 Środki Trwałe USER 2 

25 Wyposażenie USER 2 
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Lp. Nazwa modułu Typ 
licencji 

Ilość 
licencji 

26 AMMS - Komercja OPEN 1 

27 Rejestr Sprzedaży USER 8 

28 Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń USER 1 

29 Koszty USER 2 

30 Finanse-Księgowość  USER 6 

31 Kasa USER 3 

32 Biała Lista Podatników  OPEN 1 

33 Ewidencja Czasu Pracy (Grafik) OPEN 1 

34 Kadry USER 6 

35 Płace USER 6 

36 BHP / Ochrona Radiologiczna USER 1 

37 ePowiadomienia (połączyć z e-Potwierdzeniami) OPEN 1 

38 Blok Operacyjny AMMS  OPEN 1 

39 Blok Operacyjny AMMS Kalkulacja Kosztów Operacji OPEN 1 
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Załącznik nr 2 do Umowy na 1 str.  
 

 
Typ dokumentu: 
ZGŁOSZENIE PRAC SERWISOWYCH 

 
 
Zgłoszenie przesłać na adres ...................................... lub fax. nr ..................................... 
 
Nazwa 
Jednostki 
Zgłaszającej 

«nazwa_jednostki» 

Adres  
Miasto 
«miasto» 

Ulica, nr 
«adres» 

Umowa nr  

Zgłaszający 
Imię i nazwisko:  
Komórka organizacyjna:  
 

Kontakt 
Telefon: 
 e-mail: 

 

Wersja Systemu, wersja modułu, platforma bazodanowa, platforma systemowa: 
  
 
Treść zgłoszenia: 
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Załącznik nr 3 do Umowy na 2 str. 
 

Informacje o Zamawiającym 
 

Dane Klienta: 
 Dane zarejestrowane: Dane poprawne (korekta) 
Nazwa jednostki:   
Adres:   
Główny adres e-mail 
Zamawiającego*: 

 
 

Akceptacja dostarczania 
informacji dotyczących pakietu 
Oprogramowania Aplikacyjnego 
na w/w adres e-mail (TAK/NIE): 

  

Nr telefonu:   
Nr faksu:   
NIP   
REGON   
Wpis do KRS prowadzonego 
przez: 

 
 

KRS   
Adres WWW:   
Identyfikator Klienta w systemie 
zgłoszeń: (przydziela 
administrator systemu obsługi  
zgłoszeń) 
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Osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i/lub osoby upoważnione do internetowej rejestracji zgłoszeń i/lub osoby mogące 
udostępniać bazę danych ze Strony Zamawiającego: 

TYTUL IMIONA NAZWISKO STANOWISKO TELEFON E_MAIL REPREZ ADM ADM_K MED MED_K U_BD AKT KOD_OSOBY 

              
              
              

 
Legenda: 
e-mail  - indywidualny służbowy adres pracownika, 
Reprez - osoba uprawniona do reprezentowania Państwa jednostki przy zawieraniu umów handlowych (wartości: TAK/NIE), 
Adm  - osoba uprawniona do rejestrowania zgłoszeń dla systemów administracyjnych w imieniu Państwa jednostki (wartości: TAK/NIE), 
Med  - osoba uprawniona do rejestrowania zgłoszeń dla systemów medycznych w imieniu Państwa jednostki (wartości: TAK/NIE), 
Adm_K  - osoba pełniąca rolę koordynatora** zgłoszeń systemów administracyjnych w  Państwa jednostce (wartości: TAK/NIE), 
Med_K - osoba pełniąca rolę koordynatora** zgłoszeń systemów medycznych w  Państwa jednostce (wartości: TAK/NIE), 
U_BD  - osoba upoważniona do udostępnienia baz danych systemów medycznych i administracyjnych w Państwa jednostce (wartości: 
TAK/NIE), Osobie takiej przydzielane jest imienne konto na serwerze FTP/SFTP ,podanym przez Wykonawcę 
Akt - osoba będąca aktualnie pracownikiem Państwa jednostki (wartości: TAK/NIE), 
Kod_Osoby  - identyfikator przydzielany przez administratora systemu obsługi zgłoszeń – przydziela Wykonawca. 
Uwaga ! Ważne ! 
1. Bardzo prosimy o podanie indywidualnych służbowych adresów e-mail dla każdego pracownika zaangażowanego w przesyłanie zgłoszeń. 
2. Zalecamy wskazanie maksymalnie kilku osób odpowiedzialnych za rejestracje zgłoszeń w ramach całej jednostki.  
3. Koordynatorami** zgłoszeń powinny być osoby będące merytorycznymi liderami w ramach obszarów, w których pracuje Oprogramowanie 
Aplikacyjne. 
4. W przypadku zmian na liście osób upoważnionych do reprezentowania Klienta i/lub osób upoważnionych do internetowej rejestracji 
zgłoszeń i/lub osób mogących udostępniać bazę danych ze Strony Zamawiającego, Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę 
poprzez przesłanie zaktualizowanego  załącznika nr 3. 
* Główny adres e-mail Klienta – adres, na który przesyłane są informacje dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego 
** Rola koordynatora umożliwia przegląd oraz modyfikację zgłoszeń innych osób rejestrujących zgłoszenia w imieniu Państwa jednostki. 
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Załącznik nr 4 do Umowy na 1 str.  

 
ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW 

 
Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia przez Zamawiającego, Wykonawcy zdalnego 
dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia 
Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności 
określonych w §2 Umowy. 

§ 1 Udostępnienie 
1. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie  

3 dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy. 
2. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy.  
3. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po 

udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych 
uprawnień i haseł. 

4. W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie 
zdalnego dostępu. 

§ 2 Zasady korzystania  
1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca: 

1) będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy; 
2) nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych 

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy;  
2. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym 

osobom niż wymienione w §1 pkt 3 niniejszego załącznika. 
3. Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych. 
 

§ 3 Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu 
1. Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń w zależności od decyzji 

Zamawiającego: 
1) VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie 

bezpiecznego kanału VPN; 
2) Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez 

udostępnienie bezpiecznego terminala; 
3) Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z 

siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych. 
4) Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer, VNC, itp. 

2. Zamawiający przekaże każdej osobie z podanej listy użytkowników Wykonawcy, 
określonych w §1 pkt 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im 
identyfikatorów użytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi 
parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po Stronie 
Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym 
osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne 
konta e-mail lub nr telefonów Wykonawcy. Tą samą drogą dostarczone zostanie również 
oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie 
zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy. 

 


