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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

„Inwestujemy w Twoją przyszłość” 
 

 

Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach RPO WO 2007 – 2013 w ramach:  
Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo 
informacyjne 

Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, 
platformy e-usługi i bazy danych  

Umowa nr: RPOP.02.02.00-16-027/13-00 z dnia 01 października 2013 r.  

Nr projektu  WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 

Nazwa projektu  „Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach”  

 

Załącznik  nr 22B do SIWZ 

P/31/2013 
 

U M O W A  (wzór) 
 
zawarta  dnia …………………… r.  w Branicach 
 
pomiędzy Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i  Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa 
Józefa Nathana w Branicach ul. Szpitalna 18, 48 – 140 Branice 
 
Regon 000291055  NIP 748-14-10-004 
 
zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
mgr Krzysztofa Nazimka - Dyrektora Zespołu 
 

a ………………………… 

Regon ……………….  NIP ………………………. 

 

zwaną dalej “Wykonawcą”,  

w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. Przedmiot umowy 
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1. Przedmiotem umowy  jest dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w SWSNPC w Branicach w 

ramach realizacji projektu pn.: ,,Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. 

3. Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ stanowią odpowiednio Załączniki nr 3 i 4 do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca odpowiada za prawidłowe i  terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Kierownikiem    projektu po stronie Wykonawcy, a w szczególności osobą odpowiedzialną za realizację 

usług zgodnie z umową jest …………………………………..   (Imię i Nazwisko, stanowisko, tel., e-mail).  W   

przypadku   nieobecności   Kierownik   projektu   jest   zobowiązany   do   pisemnego   wskazania  

Zamawiającemu osoby zastępującej  wraz z danymi kontaktowymi. 

6. Kierownikiem    projektu po stronie Zamawiającego jest  ……………………………  

7. Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji realizacji przedmiotu zamówienia, aby w godzinach pracy 

Zamawiający nie był pozbawiony usług sieciowych. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że wdrożone 

oprogramowanie aplikacyjne będzie odpowiadało wymogom wynikającym z prawa własności, przemysłowej, 

prawa autorskiego oraz prawa podatkowego. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  w dniu zawarcia umowy  polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej  w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a obejmującej/y okres trwania umowy z 

minimalną sumą gwarancyjną opiewającą na kwotę brutto wskazaną w § 6 ust. 1.  

§2. Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do dostawy  i  wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego  do dnia 30  listopada 

2014 r., oraz udzielenia gwarancji i  sprawowania nadzoru autorskiego wraz z serwisem przez okres  

36 m-cy  od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wdrożenia oprogramowania na warunkach 

określonych  w  Załączniku nr 8 do niniejszej umowy. 

2. Poszczególne etapy wdrożenia będą realizowane zgodnie z  harmonogramem określonym w Załączniku nr 9 

do SIWZ stanowiącym Załącznik nr 9 do niniejszej umowy. 

§3. Zasady wykonania Umowy 

1. Strony zgodnie postanawiaj ą , że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiory c zęściowe stanowiące podstawę  do wystawienia faktur c zęściowyc h za wykonanie  

poszc zególnych etapów prac, zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym  stanowiąc ym 

Załącznik nr 9   do umowy, 

b) odbiór końcowy nie później  niż do dnia 30.11.2014 r . 

2. Wykonawca   będzie zgłaszał   pisem nie  Zamawiającemu   gotowość   do  odbioru   c zęściowego. 

Zamawiając y i  Wykonawc a przystąpią  do odbioru c zęściowego w terminie pięciu dni  roboc zych 

od dnia zgłoszenia. 

3. Z c zynności odbioru sporządzony będzie  się  protokół  odbioru. Zamawiając y i Wykonawca podpiszą  

protokół  odbioru w dniu zakońc zenia c zynności odbioru. 

4. Odbioru  dokonują   upoważnieni   przedstawiciele  Zamawiając ego  i  Wykonawc y.  Zamawiając y 

i Wykonawca  są  zobowiązani  do  dołożenia   należytej  staranności   przy odbiorze  oraz mogą  

korzystać z opinii rzec zoznawców. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady istotne wskazujące, że Wykonawca zrealizował  

przedm iot zamówienia niezgodnie z treścią umowy lub zasadam i wiedzy technic znej , 

Zamawiając y ma prawo odm owy dokonania odbioru . W przypadku gdy wady usunąć się nie 

dadzą albo gdy z okolic znośc i wynika, że Wykonawc a nie zdo ła ic h usunąć  w c zasie 
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odpowiednim   Zamawiając y m oże od um owy odstąpić w ciągu m iesiąc a po bezskutec zn ym  

up ływie term inu wyznac zonego Wykonawc y na usunięcie wad. Jeżeli wady nie są istotne - 

Zamawiając y m oże żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawc y w odpowiednim stosunku. W 

przypadku usunięcia wad Wykonawca ponownie zg łasza pisemnie Zam awiaj ącemu gotowość do 

odbioru. 

6. Zamawiając y  jest zobowi ązany uc zestnic zyć  w odbiorze osobiśc ie. 

7. Wykonawca  zg łosi   Zam awiającem u   pisemnie  gotowość   do  odbioru   końcowego   

przedmiotu umowy. Wykonawca i Zamawiając y przystąpią  do odbioru najpóźniej  w terminie 7 dni  

roboc zych od dnia zgłoszenia. 

8. Z c zynności  odbioru  końc owego sporządza się   protokół  odbioru  końc owego. Zam awiając y i  

Wykonawc a  podpisują  protokół  odbioru  końcowego w dniu zakońc zenia  c zynności  odbioru. 

Protokół     ten    będzie    stanowić    podstawę     do    wystawienia    faktury    końcowej    i   zapłaty 

wynagrodzenia. 

9. Jeżeli w toku c zynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości  

do  odbioru  z  powodu   nie zakońc zenia   prac ,   nie  przeprowadzenia  z wynikiem   pozytywnym  

wszystkic h wym aganyc h prób lub posiadania wad bądź usterek, to Zamawiaj ąc y m oże 

odm ówić  odbioru do c zasu usunięcia stwierdzonych nieprawid łowości lub dokonać odbioru 

warunkowego z podaniem terminu ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 

nieprawidłowości we wskazanym terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów pod 

rygorem  kary umownej . 

10. Wraz z  podpisaniem    protoko łu   odbioru   końcowego  Wykonawca   przekaże  Zam awiającemu 

dokumentację  powdrożeniową  wraz z niezbędnymi dokum entami, takimi jak protoko ły odbioru, 

protokoły  rozruchu,   instrukcje   obsługi,   karty  gwaranc yjne,   licencje   oraz  atesty  i  zezwolenia  

dotyc ząc e urządzeń  i  instalacji  zam ontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji  przedmiotu  

umowy. 

11. Dokumentacja   powdrożeniowa,   o   której    mowa   w   ust.   10,   wykonana   b ędzie   w   dwóch 

egzemplarzach w wersji  papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronic znej .  

12. Od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego zac zyna biec termin rękojmi i  

gwarancji. 

 

§4. Obowiązki stron 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy zgodnie z 

najwyższymi standardami wynikającymi ze współczesnej wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań osób wyznaczonych do realizacji usługi oraz do nadzoru 

nad tymi działaniami. 

3. Dostarczenie oprogramowania aplikacyjnego oraz roboty instalacyjne będą odbywały się w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

§5. Przeniesienie praw autorskich i warunki licencjonowania 
1. Strony oświadc zają, że z chwilą podpisania bezusterkowego  protokołu odbioru końcowego nastąpi 

skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do oprogramowania  
aplikacyjnego stworzonego  przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego  i kodu źródłowego. Nie wyłącza to 
uprawnienia Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian utworu bądź żądania dostarczenia 
nowej wersji utworu, w przypadku gdy utwór posiada wady fizyczne lub prawne. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich prac, 
przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji utworu. Wszelkie prawa autorskie w tym autorskie 



P/31/2013  Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach 

 

4 

 

prawa majątkowe do opracowań utworu dokonanych przez Zamawiającego przysługiwać będą 
Zamawiającemu.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań 
utworu dokonanych przez Zamawiającego a także przenosi na Zamawiającego wyłączne  prawo zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4. Przejście majątkowych praw autorskich następuje bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach 
eksploatacji: 

a) do instalacji oprogramowania, zwielokrotniania, utrwalania w pamięci  komputera, tableta , smartfona w liczbie 
ustalonej z Wykonawcą, 

b) uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, drukowanie, 
c)  wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, edycja danych, dokonywanie eksportu i 

importu danych, 
d) korzystania z pozostałych pól eksploatacji niezbędnych do wykonywania przez Zamawiającego zadań 

statutowych, 
e) wykonywanie kopi bezpieczeństwa przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej , 
f) korzystanie z oprogramowania aplikacyjnego oprogramowania na polu „Internet” tj. udostępnien ia 

oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym (e-rejestracja, e-kontrahent, e-rehabilitacja). 

 
5. W przypadku użycia do realizacji umowy oprogramowania, do którego Wykonawcy nie przysługują autorskie 

prawa majątkowe lub które nie zostało wytworzone w ramach wykonywania umowy, Wykonawca przeniesie 
na Zamawiającego na czas nieokreślony bez prawa wypowiedzenia  licencje, sublicencje albo zapewni ich 
przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie w terminie odbioru Etapu 
III. Warunki korzystania z oprogramowania w ramach udzielonych licencji nie mogą być gorsze od 
standardowych warunków oferowanych innym podmiotom przez osobę lub podmiot, któremu przysługują 
prawa do tego oprogramowania, w tym muszą obejmować następujące pola eksploatacji: 
a) do instalacji oprogramowania, zwielokrotniania, utrwalania w pamięci komputera, tableta , smartfona w liczbie 

ustalonej z Wykonawcą, 
b) uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, drukowanie, 
c)  wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, edycja danych, dokonywanie eksportu i 

importu danych, 
d) korzystania z pozostałych pól eksploatacji niezbędnych do wykonywania przez Zamawiającego zadań 

statutowych, 
e) wykonywanie kopi bezpieczeństwa przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 
f) korzystanie z oprogramowania aplikacyjnego oprogramowania na polu „Internet” tj. udostępnienia 

oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym (e-rejestracja, e-kontrahent, e-rehabilitacja). 

6. Do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego potwierdzającego zrealizowanie 
Etapu III Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe i skrypty instalacyjne do utworów 
wytworzonych w ramach realizacji umowy, odpowiednio udokumentowane i opisane, zgodnie ze standardami 
powszechnie uznawanymi i stosowanymi. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji kodu źródłowego z zastrzeżeniem, że 
dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy w okresie gwarancji modyfikacji w kodach 
źródłowych skutkować będzie utratą gwarancji, chyba że zmiany dokonał Zamawiający lub osoba trzecia  
według wskazówek Wykonawcy( asysta techniczna) w ramach Asysty technicznej,  w poniższych 
przypadkach: 

a. gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trakcie trwania okresu gwarancji, nie można dokonać 
zmian w rozwiązaniu cache lub w przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji nie usunął wady i 
Zamawiający w celu dokonania naprawy korzysta z usług osoby trzeciej, 

b. gdy Wykonawca nie usunął wady lub nie zaproponował obejścia w umówionym terminie po uzgodnieniu 
Stron potwierdzonym w formie pisemnej, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na 
koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób 
ograniczający Zamawiającego w wykonaniu praw do utworu. W szczególności Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do decydowania o zachowaniu ich integralności. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do nie rejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz 
innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy utworów, jak też zobowiązuje 
się nie zgłaszać do opatentowania utworów, co do których prawa zostaną przeniesione na Zamawiającego. 

10. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian dokonanych w  utworach przez 
Wykonawcę w ramach naprawy oraz gwarancji. 

11. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia dotyczące naruszenia jej praw w 
związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, przystąpi do 
wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub przystąpi do 
postępowania sądowego toczonego w stosunku do Zamawiającego oraz zaspokoi wszelkie związane z tym 
roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego zwróci Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń 
oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi  prawnej oraz koszty 
ewentualnych odszkodowań. 

 
§ 6. Wynagrodzenie i sposoby płatności 

1. W zamian za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia  w placówce medycznej w SWSNPC  w 
Branicach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …… zł netto plus obowiązujący 
podatek VAT, łącznie ……. zł brutto zgodnie z ustalonym harmonogramem (Załącznik nr 9 do umowy). 

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania 
umowy, w tym roszczenie z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych w tym praw zależnych na polach eksploatacyjnych i  kodów źródłowych oraz  wszystkich 
mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem 
umowy, w tym zwłaszcza rezultatów umowy oraz z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na 
Zamawiającego własności dokumentacji na jakiej zostały utrwalone oraz udzielenie licencji lub sublicencji. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT wraz z załączoną kopią pisemnego, bezusterkowego  
protokołu odbioru (częściowego lub końcowego) stanowiącego podstawę do dokonania płatności. 

4. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu  faktury wystawionej 
przez Wykonawcę. Płatności realizowane będą przez Zamawiającego przelewami bankowymi na rachunek 
Wykonawcy wskazany w fakturach VAT. 

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazane we 
fakturze konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

6. W przypadku opóźnienia zapłaty za wykonane i odebrane bez zastrzeżeń poszczególne etapy przedmiotu 
zamówienia poza termin wyznaczony w harmonogramie Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 

7. Zamawiający na życzenie Wykonawcy będzie potwierdzał stan należności. 
 

§ 7. Odpowiedzialność Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  
i  w wysokości: 

a. w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu terminów wykonania poszczególnych etapów 
wdrożenia określonych w Załączniku nr 9 do umowy - Wykonawca za każdy dzień opóźnienia zapłaci 
Zamawiającemu 0,49% kwoty wynagrodzenia należnego, za etap którego opóźnienie dotyczy;  

b. w przypadku nieusunięcia wad, usterek, itp.  oprogramowania aplikacyjnego w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 9 - Wykonawca za każdy dzień opóźnienia zapłaci 
Zamawiającemu 0,49% kwoty wynagrodzenia należnego za dany etap wdrożeniowy którego opóźnienie 
dotyczy; 

c. za opóźnienie terminu reakcji Wykonawcy w sprawie ,,błędu krytycznego” ponad termin wskazany w 
Załączniku nr 8 do SIWZ – 0,49% łącznej wartości przedmiotu zamówienia  za każdy dzień  opóźnienia, 
licząc od terminu określonego w tym Załączniku; 
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d. za opóźnienie terminu reakcji Wykonawcy w sprawie ,,błędu zwykłego” ponad termin wskazany w 
Załączniku nr 8 do SIWZ – 0,49% łącznej wartości przedmiotu zamówienia  za każdy dzień  opóźnienia, 
licząc od terminu określonego w tym Załączniku; 

e. za opóźnienie terminu dokonania i udostępnienia korekt oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% 
łącznej wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po 
terminie określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

f. za opóźnienie terminu udostępnienia poprawek oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej 
wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie 
określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

g. za opóźnienie terminu rozwiązania tymczasowego rozwiązującego problem błędu kryt ycznego 
oprogramowania aplikacyjnego  – 0,49% łącznej wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ; 

h. w przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości 
przedmiotu zamówienia; 

i. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia  
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,  
z wyłączeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Jeżeli poniesiona szkoda będzie wyższa niż kara umowna, strony będą uprawnione do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kary umownej. 

4. Wykonawca  wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 
poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę. 
 

§8. Nadzór autorski i serwis nad Oprogramowaniem  Aplikacyjnym 
 

Wykonawca przez okres 36 m-cy  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy będzie sprawował nadzór autorski i serwis nad wdrożonym Oprogramowaniem Aplikacyjnym 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 8 do SIWZ. Załącznik ten stanowi odpowiednio 
Załącznik nr  8 do umowy. 

 
§9. Gwarancja nad  Oprogramowaniem Aplikacyjnym 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarc zy oprogramowanie aplikac yjne  w stanie kom pletnym , wolnym  
od wad prawnyc h, m ateriałowych i konstrukc yjnych, o wysokim standardzie, zarówno pod 
względem  jakości jak i funkcjonalności. 

2. Wykonawca udziela min  …(36 - .miesięc znej gwarancji) na oprogram owanie aplikac yjne, lic zonej od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Szc zegółowe warunki gwarancji zawarte są w 
Załąc zniku nr 8 do SIWZ stanowiąc ym  integralną  c zęść  niniejszej umowy. 

3. Usługi gwaranc yjne świadc zone będą  na terenie Polski , w imieniu i na rzec z Wykonawc y przez 
autoryzowany serwis: ....................................................................................................................................................... 

 
 

§10. Informacje Poufne 
1. Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą  jego wyłączną własnością. 

Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca i Zamawiający  zobowiązani są zapewnić poufność informacji dotyczących odpowiednio 
Zamawiającego i Wykonawcy uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych 
informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego lub Wykonawcy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 wyłącznie w celu 
należytego wykonania niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do 
zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego w Załączniku nr 24. 

5. Naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie skutkować będzie 
obowiązkiem zapłaty przez Stronę naruszającą ten obowiązek kary umownej wynoszącej 
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) za każdy przypadek naruszenia z zachowaniem prawa do 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§11. Ochrona danych osobowych 

1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający 
powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie 
informatycznym, jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i  przechowywania na 
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji 
przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga 
każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Wykonawcę 
wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024). 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, w tym wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego oraz zobowiązać je do ich stosowania,  
a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 
Umowy. W celu wykonania niniejszego obowiązku Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć 
Wykonawcy odpowiednie regulacje wewnętrzne, których zakres stosowania przez Wykonawcę podlega 
uzgodnieniu pomiędzy Stronami. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 -39 ustawy  
o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych  
(Dz. U. nr 100, poz. 1024). 

5. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim, w tym na dalsze 
powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych w okresie obowiązywania niniejszej umowy przy 
odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 1 do 4 oraz na udostępnienie informacji poufnych 
Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy. Jednocześnie Wykonawca 
oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy odpowiada 
jak za własne działania lub zaniechania. 

 
§ 13. Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający  przewidział możliwość dokonania  
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

 
§ 14. Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym  Zamawiający  może odstąpić od umowy w razie 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w dotrzymaniu terminów wykonania poszczególnych etapów 
wdrożenia wynosi, co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie  
o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od 
umowy. 

3. Zamawiający może również  odstąpić od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 14 dni 

od jej zawarcia; 
b) jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na okres dłuższy niż 7 dni 

i nie wznowi prac w ciągu 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do kontynuacji prac; 
c) jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w stosunku do harmonogramu wdrożenia stanowiącego 

Załącznik nr 9 do niniejszej umowy; 
d) rażącego naruszenia obowiązków wynikających z gwarancji lub  nadzoru autorskiego. 

4. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnień w zapłacie którejkolwiek części 
wynagrodzenia spowodowanych okolicznościami zawinionymi przez Zamawiającego i trwających powyżej 14 dni.  

 
§ 15. Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej za 
wykonanie pakietu 1 w SWSNPC w Branicach  w formie …………….: …………….. …………..(forma zgodna z 
art. 148 ust. 1 ustawy) na kwotę ……… 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy możliwość dokonania zmiany fo rmy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami art. 149 ustawy. Zmiana taka nie stanowić będzie zmiany 
zapisów umowy, lecz wymaga jedynie pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze takiej zmiany i 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego na jej dokonanie. 

 
§ 16. Postanowienia końcowe 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 
nieuregulowanym   w   umowie   znajdują  zastosowanie   przepisy   regulujące   kwestię   udzielania 
zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny oraz 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia określone niniejszą umową Strony winny dokonywać w formie 
pisemnej, elektronicznej lub za pośrednictwem faksu. 

3. Ewentualne spory wynikające z realizacji zawartej umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie,  
a jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, będą  rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, nie jest uprawniony  
do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania niniejszej umowy 
zawartej z Zamawiającym. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, Wykonawca nie jest 
uprawniony do cesji wierzytelności na rzecz banku w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  
 
Załącznikami  do niniejszej umowy są nw. załączniki do specyfikacji  (SIWZ): 

1. Nr 1 – Wykaz zamawianych modułów oprogramowania aplikacyjnego 

2. Nr 2 – Istniejące oprogramowanie aplikacyjne/ Zakres integracji między Modułami  

3. Nr 3 – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego 

4. Nr 4 – Rozbudowa Systemu – funkcjonalność 

5. Nr 5 – Próbka 
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6. Nr 7 – Szkolenia, usługi wdrożeniowe i powdrożeniowe w SWSNPC  Branice 

7. Nr 8 – Wymagania gwarancji, serwisu  i nadzoru autorskiego 

8. Nr 9 – Harmonogram wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego (pakiet 1) 

9. Nr 10 – Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego 

10. Nr 11 – Wymagania dla systemu typu BI (Business Intelligence) 

11. Wykaz dokumentów w formie papierowej – Załącznik nr 23 

12. Zobowiązanie do zachowania  tajemnicy - Załącznik nr 24 

Wykonawca        Zamawiający 
 


