
UMOWA NR……- WZÓR  

zawarta w dniu ………………….……. 2021 r. w Opolu pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Opolskim Centrum Onkologii im. prof. 

Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, z siedzibą: ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole, wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr 0000001712, Regon 531420768, NIP 754-25-57-814  zwanym 

dalej „Zamawiającym”  reprezentowanym przez: Dyrektora – Pana Marka Staszewskiego 

a 

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

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

w  wyniku przeprowadzonego  postępowania w trybie zapytania ofertowego bez  zastosowania przepisów 

w  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. ( Dz. U 2019, poz. 2019)  w oparciu o 

obowiązujący  u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień, o następującej treści : 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.Przedmiotem umowy jest kompleksowe zaprojektowanie, zbudowanie oraz wdrożenie i uruchomienie 

strony internetowej na rzecz Zamawiającego oraz Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Centrum 

Onkologii wraz z wykonaniem, wdrożeniem i uruchomieniem Interaktywnego spaceru (50 punktów) 

zintegrowanego z mapami Google. 

2.Szczegółowy opis wymaganych warunków realizacji i obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1. 

3.Zamawiający zapewnia Wykonawcy treści i wytyczne merytoryczne niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia. 

4.Jeżeli 1-miesięczna eksploatacja przedmiotu umowy u Zamawiającego, nie potwierdzi spełnienia jego 

zadeklarowanych parametrów i uniemożliwi korzystanie przez Zamawiającego z jej funkcji, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W przypadku zaistnienia takiej 

sytuacji Wykonawca dokonana odinstalowania oprogramowania, na swój koszt. W takim przypadku 

zastosowanie ma § 12 Umowy.  

5.Miejsce realizacji umowy : siedziba Zamawiającego tj ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do : 

a) do dnia  31.08.2021 r. - przedstawienie projektu graficznego strony 



b) do dnia 15.11.2021 r. - wykonanie całości prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy  

§ 3 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa jest  w § 1, 

Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie całkowite w wysokości ..………..PLN brutto / 

…………PLN netto……………. 

2.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz Zamawiającego praw autorskich, o 

którym mowa w § 9 tej Umowy, koszty dojazdów do siedziby Zamawiającego, przeszkolenie 

pracowników, wdrożenie i konfiguracja z domeną Zamawiającego, Interaktywny spacer, oprogramowanie 

wymagane, opieka powdrożeniowa, gwarancja oraz usuwania wad i nieprawidłowości, w tym również w 

okresie gwarancji i rękojmi.  

3.Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 60 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.  

4.Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy, podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń , który stanowi potwierdzenie wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie z jej treścią i jest obowiązkowym załącznikiem do faktury. 

5.Wykonawca odpowiada za prawidłowe wystawienie faktury VAT. W przypadku stwierdzenia wad 

formalno-prawnych faktury VAT Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością aż do momentu 

usunięcia nieprawidłowości faktury. 

6.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie płatne, w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

7.Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego - wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności - dokonać przeniesienia (cesji) swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz osoby trzeciej. 

8.Wykonawca gwarantuje, iż przez cały okres obowiązywania umowy wynagrodzenie pozostanie 

niezmienne. Zmiana przepisów prawa w zakresie zmian wysokości podatku VAT dla realizowanej umowy, 

powoduje zmianę wynagrodzenia brutto. Zmiana wymaga aneksu do umowy za zgodą obu stron 

9.Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10.W przypadku wskazanie przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w 

wykazie podatników VAT , Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT a w razie braku takiego rachunku Wykonawcy 

ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb 

płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie VAT.  Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zasad wystawiania faktur oraz ponosi 

negatywne konsekwencje w/w naruszeń. 

 

 

 



§ 4  

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA UMOWY  

1.Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i 

osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień,. 

2.Zamawiający w każdym czasie obowiązywania umowy może wezwać Wykonawcę do przedstawienia 

Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni oryginałów dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

i doświadczenie oraz spełnienie warunków, o których mowa powyżej. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli prowadzonej przez Zamawiającego lub inny 

podmiot przez niego wskazany. 

4.Zamawiający może przeprowadzić kontrolę realizacji umowy w szczególności w zakresie dostępności  

i jakości usługi a Wykonawca przyjmuje obowiązek poddania się tej kontroli. 

5.Wykonawca gwarantuje wysoką jakość wykonanej usługi oraz dostarczonego produktu, o którym mowa 

w § 1   umowy, zgodnego z jego podstawowymi parametrami technicznymi i warunkami określonymi przez 

Zamawiającego. 

6.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy podwykonawcom bez 

zgody Zamawiającego. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 

własne działania. 

7.W sytuacjach, kiedy zamówienie na realizację przedmiotu niniejszej umowy nie precyzuje sposobu 

wykonania ich poszczególnych części, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ich zgodnie ze swoim 

doświadczeniem i sztuką zawodową. 

8.Przedmiot umowy realizowany będzie w zakresie czynności określonych w Załączniku nr 1 do umowy.  

9.Prace objęte niniejszą umową winny być prowadzone przez Wykonawcę w sposób niekolidujący z 

działalnością leczniczą szpitala i poradni, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów. 

10.Wykonawca oświadcza, że dostarczane niniejszą umową produkty w szczególności tj  

oprogramowanie jest: nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest 

obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania 

egzekucyjnego i zabezpieczenia, pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży i korzystanie z tego 

oprogramowania przez Zamawiającego nie będzie naruszać jakichkolwiek osobistych lub majątkowych 

praw osób trzecich w szczególności praw autorskich, patentowych, własności intelektualnej i 

przemysłowej lub tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw do znaku handlowego, konstrukcji 

przemysłowych lub innych praw, w tym autorskich wobec osób trzecich, jakie mogą wyniknąć z 

korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania komputerowego lub jego części dostarczonego w 

ramach umowy oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia tych praw. 

12.Dokument, potwierdzający udzielenie prawa do korzystania z oprogramowania dostarczanego w 

ramach niniejszej umowy zostanie przedłożony  przez Wykonawcę wraz z jego zainstalowaniem. 



13.Zakres korzystania z oprogramowania ustalony zostanie na ogólnych zasadach oprogramowania 

określonych w komunikacie w trakcie instalacji oprogramowania. 

14.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezpłatnego wsparcia technicznego i opieki 

powdrożeniowej w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi tj przez 60 m-cy, na cały przedmiot umowy. 

Wsparcie techniczne polegać będzie na kontakcie telefonicznym, mailowym bądź przez system helpdesk 

umożliwiającym udzielanie porad technicznych, instrukcji i konsultacji telefonicznych dotyczących 

eksploatacji, funkcjonowania, użytkowania i obsługi strony internetowej i zainstalowanego 

oprogramowania. W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii), wymagającej przyjazdu serwisu, 

przybycie serwisu do Zamawiającego wyniesie maksymalnie do 48 godzin w dni robocze, od zgłoszenia 

przez Zamawiającego.  

15.Wady prawne i fizyczne związane z realizacją przedmiotu umowy , a  w szczególności z dostarczonym 

i zainstalowanym oprogramowaniem zgłaszane będą do Wykonawcy. Przez wadę prawną rozumie się 

naruszenie jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich, patentowych, własności intelektualnej i przemysłowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym 

również ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia tych praw. Przez wadę fizyczną 

rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność strony internetowej i oprogramowania z 

Załącznikiem nr 1. 

§ 5. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

1.Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania umowy. 

2.Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy lokalny oraz zdalny dostęp do urządzeń 

Zamawiającego niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz opieki powdrożeniowej, przy czym 

dostęp zdalny każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.  

3.Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na działanie 

urządzeń i systemów będących przedmiotem umowy. 

4.Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, w tym odbiór poszczególnych etapów 

odpowiada(ją): Kierownik Działu Informatyki – Piotr Oliwa 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany jest poza zakresem 

obowiązków określonych w Załączniku nr 1 w szczególności do: 

a) przeszkolenia administratorów, użytkowników i przekazania dokumentacji administrowania 

oprogramowania dla administratora wraz z informacjami i uwagami związanymi z: 

• ustawieniami konfiguracyjnymi wraz z opisem wprowadzonych ustawień parametrów, 

• bieżącym utrzymaniem systemu w ciągłej pracy lub przy jego aktualizacji, 

• prawidłowym archiwizowaniem i odtworzenia systemu z kopii bezpieczeństwa, 

• innych informacji mających wpływ na funkcjonowanie konfigurowanego systemu. 



b) przekazania dokumentacji dla użytkownika i administratora systemu w języku polskim w formie 

elektronicznej 

c) w toku realizacji prac objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco 

informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z 

wykonywaniem umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą 

mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane telefonicznie i 

poprzez e-mail lub na piśmie Zamawiającemu. 

d) w ramach prac związanych z konfiguracją lub uruchomieniem strony internetowej oraz Biuletynu 

Informacji Publicznej Opolskiego Centrum Onkologii Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

użytkownikom niezbędnej wiedzy do poprawnego użytkowania elementów systemu, ich zakres 

funkcjonalny. 

e) Wykonawca w ramach szkolenia objętego przedmiotem umowy przeszkoli wskazanych 

pracowników Zamawiającego celem dokonywania bieżącej konfiguracji i aktualizacji strony internetowej 

oraz Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Centrum Onkologii objętego umową dla celów bieżącej 

działalności Zamawiającego związanych z realizację przedmiotu umowy. W przypadku przeszkód w 

wykonaniu w/w czynności zastosowanie będzie miał ust. f). Podjęcie czynności o których mowa przez 

przeszkolonych przez Wykonawcę w w/w zakresie pracowników Zamawiającego nie narusza praw 

wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy. 

f) Wykonawca zobowiązuje się ponadto w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do: 

• udzielenia bezpłatnej opieki powdrożeniowej w okresie gwarancji jak i w okresie ważności 

udzielonych na stronę internetową oraz Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Centrum 

Onkologii. Opieka powdrożeniowa polegać będzie na kontakcie telefonicznym, mailowym bądź 

przez system helpdesk umożliwiającym udzielanie porad technicznych, instrukcji i konsultacji 

telefonicznych dotyczących eksploatacji, funkcjonowania, użytkowania i obsługi strony 

internetowej oraz Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Centrum Onkologii. 

• aktualizacji CMS do najnowszej wersji do trzech miesięcy od jego udostępnienia 

• aktualizacji PHP do najnowszej wersji do trzech miesięcy od jego udostępnienia 

• aktualizacji strony do najnowszej wersji WCAG do trzech miesięcy od jego udostępnienia 

2.Za nadzór nad realizacja umowy ze strony Wykonawcy odpowiada(ją): ………………... 

3. Warunki licencji na dostarczone w ramach umowy strony internetowej oraz Biuletynu Informacji 

Publicznej Opolskiego Centrum Onkologii oprogramowanie, określa licencja dostarczona przez 

Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy. 

§ 7 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1.Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w tym przeszkolenia personelu i po testach 

poprawności wykonania przedmiotu umowy określonego § 1, zgłasza Zamawiającemu gotowość jego 

odbioru, przedkładając do podpisania protokół sporządzony przez Wykonawcę oraz pozostałe dokumenty 

niezbędne celem weryfikacji prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 



2.W dniu odbioru w przypadku zaistnienia zastrzeżeń w wykonaniu przedmiotu umowy zostanie 

sporządzony przez strony protokół zastrzeżeń.  

2.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3.Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich wad i dokonania poprawek oraz zmian lub 

udzieli wiążących wyjaśnień zawartych w protokole zastrzeżeń w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. 

4.Odbiór całości przedmiotu umowy uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń 

końcowego protokołu odbioru przez obie strony, w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

5.Strony zgodnie oświadczają, że podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, niezawierającego zastrzeżeń w odniesieniu do 

tego przedmiotu, nie pozbawia ani nie ogranicza praw Zamawiającego do reklamacji przedmiotu Umowy 

oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 8 

GWARANCJA , RĘKOJMIA I REKLAMCJE  

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji na oprogramowanie określone w § 1 oraz 

gwarancji i rękojmi na realizowane usługi objęte umowa oraz jej przedmiot w tym instalację, wdrożenie i 

konfigurację określonej w określonej w § 1, na okres 60 miesięcy. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i usterek, które zostały sklasyfikowane 

jako powstałe w wyniku błędu Wykonawcy, w tym wad dostarczonego oprogramowania lub niezgodnego 

z umowa wykonania przedmiotu umowy i usług objętych umową z jego strony w terminie 24 godzin od 

daty powiadomienia przez Zamawiającego. 

3.W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego powyżej w wyżej określonym terminie lub 

ponownego wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy czy niezgodny z umową, Zamawiający po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych, może zlecić 

ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zleceniu naprawy osobie trzeciej 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Nadto Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy 

a odstąpienie to traktowane będzie, jako zawinione przez Wykonawcę. 

4.Powyższe zapisy nie naruszają praw Zamawiającego w zakresie uprawnień, jakie przysługują mu z 

tytułu rękojmi za wady. Jednocześnie strony wydłużają okres rękojmi do czasu upływu okresu gwarancji. 

5.Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego 

bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużenia o czas obejmujący konieczne 

naprawy, usuwanie wad i usterek wynikłych z niezgodnego z umową wdrożenia i konfiguracji jak również 

wad dostarczonego w ramach umowy oprogramowania.  

6.Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe w wyniku realizacji niniejszej 

umowy  w tym między innymi wynikłe z wad dostarczonego przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 oraz  

z tytułu niewłaściwego wdrożenia, instalacji, konfiguracji, ewentualnej utraty posiadanych przez 



Zamawiającego danych, uszkodzeń mienia tj. sprzętu powstałych w związku  z niewłaściwą realizacją 

przedmiotu umowy czy szkód jakie zostały wyrządzone działaniem Wykonawcy osobie trzeciej. W tym 

celu Wykonawca przedkłada polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z 

rozszerzeniem o szkody powstałe na skutek wad dostarczonego produktu, ważną przez cały okres 

realizacji umowy na kwotę nie niższą aniżeli kwota 100.000 zł na jedno zdarzenie. 

§ 9 

PRAWA AUTORSKIE 

1.W każdym przypadku, gdy w ramach zawarcia lub realizacji przez Wykonawcę niniejszej Umowy 

powstanie utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w tym  w 

szczególności strona internetowa, o której mowa w § 1 ust. 1 tej Umowy,  w każdej ich postaci, w tym 

stadialnej, elementy lub części projektów (prac), powstałe w związku  z realizacją przedmiotu Umowy, 

zwane dalej łącznie lub każdy z osobna „Utworem” (lub w liczbie mnogiej – „Utworami”), wtedy bez 

konieczności zawarcia odrębnej umowy, Wykonawca - z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego danego 

Utworu, a w przypadku, gdy ze względu na charakter danego Utworu nie następuje przyjęcie tego Utworu 

przez Zmawiającego, wówczas z chwilą stworzenia tego Utworu – przenosi bezwarunkowo oraz bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych (na cały świat), oraz bez względu na cel rozpowszechniania 

Utworów, w ramach Wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej Umowie, na Zamawiającego, 

przysługujące Wykonawcy do Utworu autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne i prawa zależne 

w zakresie wykorzystania tego Utworu w całości i we fragmentach na wszelkich znanych Stronom w chwili 

zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmujących w szczególności prawo Zamawiającego do:  

a)wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania Utworów wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie 

zapisu na nośnikach analogowych i cyfrowych, wytworzenia określoną techniką nieograniczonej liczby 

egzemplarzy zawierających Utwór, w tym techniką drukarską, poligraficzną, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, informatyczną, audiowizualną, analogową, wprowadzenia do 

pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych takich jak Internet, sieci 

telekomunikacyjnych i udostępniania ich użytkownikom takiej sieci, 

b)publicznego odtworzenia, wystawienia, remitowania, udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do Nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

c)wprowadzania egzemplarzy Utworów do obrotu, w tym użyczenie lub najem oryginału Utworów albo Ich 

egzemplarzy, obrotu oryginałem Utworu lub egzemplarzami, na których egzemplarz utrwalono, 

sprzedaży, dzierżawy Utworu lub Jego egzemplarzy, wprowadzenia do obrotu nośników wszelkiego 

rodzaju zapisów Utworu (przykładowo CD, DVD, pendrive), 

d)rozpowszechniania Utworów w całości lub w częściach, samodzielnie lub w projektach (pracach) innych 

podmiotów, a także w połączeniu z projektami (pracami) innych podmiotów, publicznego (na całym 

świecie) wykonania, wystawiania, wyświetlania, ekspozycji, odtworzenia oraz nadawania  i reemitowania, 

retransmitowania w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek techniką i w jakiejkolwiek formie, zezwalania, na 

zasadzie wyłączności, na równoczesne i integralne nadawanie dowolną techniką przez inne organizacje 

radiowe i telewizyjne (w nieograniczonej ilości nadań), udostępniania bez ograniczeń ilościowych 

użytkownikom sieci komputerowych i telekomunikacyjnych na całym świecie oraz przesyłania pomiędzy 

serwerami i użytkownikami takich sieci wszelkimi środkami przekazu i transmisji, publicznego 

udostępniania Utworu – zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego,  w tym w ramach prezentacji i 

konferencji, używania Utworu we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich 



środków masowego przekazywania, włączając przekaz satelitarny, eksponowania Utworu w miejscach 

sprzedaży lub świadczenia usług, umieszczania Utworu na stronie internetowej, lub w inny sposób w 

Internecie, a także innego publicznego udostępniania Utworu  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

Niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e)tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, wprowadzania ulepszeń,  usuwania lub dodawania 

poszczególnych elementów, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian Utworów lub Ich 

elementów,  

f)zwielokrotniania i zmiany kodu źródłowego lub tłumaczenia jego formy. 

2.Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również przeniesienie  a 

Zamawiającego wyłącznego prawa do: 

a) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przez inne osoby,  

b) przenoszenia praw nabytych na podstawie niniejszej Umowy na inne osoby,  

c) udzielania jakichkolwiek licencji na korzystanie z Utworów. 

W zakresie określonym w ust. 1 tego paragrafu Zamawiający ma prawo rozpowszechniać, korzystać  i 

wykorzystywać utwory zależne powstałe na bazie Utworu. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający ma 

prawo wprowadzania wszelkich zmian do Utworu, również takich, które mają istotne znaczenie dla 

integralności i całokształtu Utworu, a następnie korzystania, rozpowszechniania i wykorzystywania tak 

powstałych utworów zależnych. 

3.Przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (wraz  z 

prawami zależnymi), o których mowa w tej Umowie dotyczy zarówno Utworów, które już powstały w 

związku z zawarciem lub realizacją celu tej Umowy, jak i wszystkich Utworów, które powstaną na bazie 

tej Umowy w przyszłości, w okresie Jej trwania, w związku z realizacją Jej celu – bez względu na miejsce 

Ich powstania oraz narzędzi i środków użytych w procesie Ich powstawania.  

4.Przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (wraz  z 

prawami zależnymi), o których mowa w tej Umowie, następuje bez ograniczeń czasowych  i terytorialnych 

(a przeniesienie praw autorskich i praw zależnych dotyczy możliwości wykorzystywania Utworów na 

całym świecie). 

5.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania w Jego imieniu o pierwszym publicznym 

rozpowszechnieniu poszczególnych Utworów. 

6.Strony postanawiają, że w toku rozporządzania i korzystania z Utworów oraz praw uzyskanych przez 

Zamawiającego w wykonaniu Umowy, Utwory te mogą być udostępniane anonimowo,  co oznacza, że 

Zamawiający lub inna osoba przez Niego upoważniona może nie oznaczać Utworów jako pochodzących 

od Wykonawcy. 

7.Zamawiający ma prawo do przenoszenia autorskich praw majątkowych i innych praw pokrewnych, w 

tym praw zależnych do Utworu na osoby trzecie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody 

Wykonawcy i bez obowiązku zapłaty z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.  

8.Wynagrodzenie, określone w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje również wynagrodzenie  za 

przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do 

Utworów oraz za przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych 

Utworów, co Wykonawca niniejszym potwierdza i zrzeka się prawa do żądania dalszego wynagrodzenia 



z tego tytułu. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z jakiegokolwiek Utworu 

na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

9.Strony zgodnie postanawiają, że na mocy niniejszej Umowy nastąpi zarówno przeniesienie własności 

egzemplarzy Utworów, jak i przejście autorskich praw majątkowych do Utworów. 

10.Wykonawca oświadcza, że Utwory są wynikiem oryginalnej twórczości powstałej w związku  z 

realizacją przedmiotu Umowy, przysługują Mu wyłączne prawa autorskie oraz prawa własności 

przemysłowej do Utworów, nie zostały one zajęte i może nimi rozporządzać w zakresie niezbędnym do 

wykonania tej Umowy, jak również, że Utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym  w 

szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej ani dóbr osobistych, w 

tym praw do wizerunku, a także, że prawa autorskie do Utworów nie są ograniczone jakimikolwiek 

prawami osób trzecich, a przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów na podstawie tej 

Umowy nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko 

Zamawiającemu przez osobę trzecią lub osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami lub podjęcia 

przeciwko Zamawiającemu przez tę osobę lub te osoby innych działań w związku z wykonywaniem przez 

Zamawiającego praw autorskich przeniesionych na Jego rzecz lub zapewnionych Jemu na mocy tej 

Umowy, wtedy Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od obowiązku świadczenia na rzecz 

tej osoby trzeciej lub tych osób trzecich. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

kosztów lub wydatków związanych z dochodzeniem przeciwko Niemu przez osobę trzecią lub osoby 

trzecie roszczeń związanych z przedmiotem lub postanowieniami tej Umowy, wtedy Wykonawca będzie 

zobowiązany niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty i wydatki z tego wynikłe. 

§ 10* 

PODWYKONAWSTWO 

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców.* 

2.Wykonawca zawiadomi pisemnie odpowiednio wcześniej Zamawiającego tj. przed podpisaniem z 

Podwykonawcami umów o zamiarze powierzenia wykonania części prac Podwykonawcom. 

Zawiadomienie będzie zawierało informację o zakresie powierzanych im prac, terminie realizacji oraz ich 

wartości.  

3.Na żądanie Zamawiającego Wykonawca prześle kopię zawartych z Podwykonawcami umów. 

4.Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego Podwykonawcy 

tak, jak za własne działania. 

5.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy dalszym 

podwykonawcom bez zgody Zamawiającego.  

6.Dopuszczenie przez Wykonawcę do realizacji zadań przewidzianych w niniejszej umowie 

Podwykonawców bez wymaganej zgody Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do nałożenia na 

Wykonawcę kary umownej określonej w § 12 ust. 1 d) 

7.Wymieniona w ust. 6 kara będzie potrącona z faktury Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

 



§ 11 

                            KLAUZULA POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1.Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z 

realizacją przedmiotu umowy i nie udostępniać ich w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, tak w czasie 

trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu przez okres 3 lat. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w tym w 

szczególności RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. ( Dz. U 2019 , poz. 

1781 ). Umowa powierzenia przetwarzania danych stanowi załącznik do niniejszej umowy – jeśli dotyczy. 

§ 12 

KARY UMOWNE  

1.Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w następujących przypadkach: 

a)za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w  terminach określonym w Umowie i załącznikach do 

niej, w tym przeszkolenie personelu, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

1% wartości brutto wynagrodzenia określonego  w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b)za opóźnienie  w usunięciu wad i usterek w przedmiocie umowy oraz niezgodności przedmiotu umowy 

z Umową i załącznikami do umowy w szczególności naruszenia warunków realizacji opieki 

powdrożeniowej, w tym również w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c)za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

d)za naruszenie względem ustalonego w Umowie i załącznikach do niej obowiązku Wykonawcy w tym 

naruszenia warunku poufności, z zastrzeżeniem ust. a ) i b ), w tym również obowiązku lub terminu 

wynikającego z rękojmi i gwarancji  w wysokości do 5 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 umowy. 

2.Wykonawca w przypadku nałożenia na Zamawiającego opłat lub kar przez organy lub instytucje 

uprawnione do kontroli w zakresie objętym przedmiotem umowy w tym szczególności w przypadku 

zakwestionowania usługi przez zewnętrzne służby oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej  z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się do jej zapłaty. Kara ta może zostać w całości 

potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ponadto 

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia uchybień stanowiących podstawę 

nałożenia kary. 

3.Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w 

przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

4.Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być 

przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5.Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych oraz innych swych wierzytelności z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 



§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB JEJ ROZWIĄZANIE W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM  

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a)jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej 

realizację; 

b)jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, wyznaczając Wykonawcy w tym 

celu odpowiedni 7 dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia 

od umowy; 

c)przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się 

nieprawdziwe; 

d)w przypadku, gdy Wykonawca utraci uprawnienie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

e)w przypadku o którym mowa w § 1 ust.4 ,  

2.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia. 

3.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4.Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14 

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem 

uzasadnienia. 

5.Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym wymaga formy pisemnej  

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania 

formy pisemnej, przy czym zmiana danych teleadresowych stron oraz danych osób uprawnionych do ich 

reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności, nie stanowią zmiany umowy, 

o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej stronie na piśmie wraz z 

aktualnym odpisem z właściwego rejestru. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz właściwych przepisów szczególnych. 

3.Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, to pozostałe zapisy pozostają 

w mocy, a strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia umowy w tej części. 

4.Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 



§ 15 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy i bieżące ustalenia są: 

a) ze strony Zamawiającego: Piotr Oliwa, 

tel. Kom.: +48 606 640 448, e-mail: si@onkologia.opole.pl 

b) ze strony Wykonawcy: ……………………………, 

tel. kom.: ………………….….., e-mail: …………………………… 

 

 

 

  WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  

          AKCEPTUJE  

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptuje pod względem formalno-prawnym  

                     

                   radca prawny  
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