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  Załącznik nr 3 do SWZ 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług nadzoru autorskiego i opieki serwisowej 

AMMS, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.79.2022 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

UMOWA nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.79.2022 

kupna – sprzedaży 

 

Zawarta w dniu ……………… r. we Wrocławiu pomiędzy: 

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,  

nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:  

……………………..………………………………………………………………   

zwanym w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM, ADMINISTRATOREM DANYCH 

OSOBOWYCH 

a 

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

z siedzibą ........................................................................................................ 

Regon ………………., NIP ……………….……,  

reprezentowanym przez:   

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

zwanym dalej WYKONAWCĄ, PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE 

łącznie zwani Stronami  

 

Umowa zwana dalej „Umową” jest następstwem przeprowadzonego postępowania  

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej „PZP”, o wartości powyżej 140 

000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie Umowy. 

 

 

§ 1. Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) objęcie nadzorem autorskim, w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy, modułów 

oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS wymienionych w §17 Umowy (dalej: 

„Oprogramowanie Aplikacyjne”); 

2) objęcie opieką serwisową, w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2-6 Umowy, modułów 

oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS wymienionych w §17 Umowy (dalej: 

„Oprogramowanie Aplikacyjne”). W ramach opieki serwisowej Oprogramowania 
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Aplikacyjnego wykonanie 1440 godzin serwisowych w siedzibie Zamawiającego na wniosek 

(zamówienie) Zamawiającego; 

2. Świadczenie opieki serwisowej wspomoże Zamawiającego w zapewnieniu prawidłowego 

funkcjonowania Oprogramowania Aplikacyjnego objętego nadzorem autorskim, o którym mowa 

w § 2 Umowy, w przypadku zmian przepisów prawnych, zmian struktury organizacyjnej, 

infrastruktury informatycznej Zamawiającego oraz w rozwiązywaniu sytuacji awaryjnych, zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

3. Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. 

 

§ 2. Zobowiązania Wykonawcy 

1. W ramach nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 Umowy, Wykonawca zapewnia: 

1) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez 

Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym 

miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników 

jego działania):  

a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie 

Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności 

wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, 

utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest 

prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: 

 czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do 

naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi ….. dni roboczych (min. 1 – 

max. 2 dni robocze – zgodnie z treścią złożonej oferty);  

 czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 

Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili wpłynięcia 

zgłoszenia;  

 w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić  

tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; 

w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego 

będzie traktowana jako błąd zwykły; 

 w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić  

tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; 

w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego 

będzie traktowana jako błąd zwykły; 

b) w przypadku tzw. błędu poważnego, tj. takiego, który nie uniemożliwia, ale w znaczny 

sposób ogranicza użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego 

podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika): 

 czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do 

naprawy zgłoszonego „błędu poważnego”) wynosi do 2 dni roboczych;  

 czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 

Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 15 dni roboczych od chwili wpłynięcia 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/18903829_art(8)_1?pit=2022-11-11
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zgłoszenia;  

c) w pozostałych przypadkach: 

 czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do 

naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; 

 czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 

Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od wpłynięcia 

zgłoszenia; 

d) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie 

uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; 

e) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz 

danych i Oprogramowania Aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik 

nr 3 do Umowy; 

f) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową 

Centralnego Help-Desku Wykonawcy …………………….; w razie trudności z rejestracją 

zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia 

telefonicznie pod numerem telefonu: 

 ……………………. dla połączeń z telefonów stacjonarnych, 

 ……………………. dla połączeń z telefonów komórkowych,  

lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres 

……………………………., opcjonalnie faksem na numer ……………………. wzór 

formularza stanowi Załącznik nr 2 do Umowy; wypełnienie jednego formularza może 

dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu występującego w konkretnym module; 

(1) w przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę: 

 w godzinach pomiędzy 08:00 a 16:00 dnia roboczego – traktowane jest jak 

przyjęte danego dnia roboczego; 

 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; 

g) dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż przez dzień roboczy rozumieją każdy 

dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym w zakresie dotyczącym istniejącej 

funkcjonalności, objętym Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, 

wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

a) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania 

Aplikacyjnego, ukazujących się do czterech (4) razy w roku , odbywać się będzie poprzez  

opublikowanie odpowiedniego komunikatu na witrynie Centralnego Help-Desku; 

http://www.hd.asseco.pl/
http://www.hd.asseco.pl/
http://www.hd.asseco.pl/
http://www.hd.asseco.pl/
http://www.hd.asseco.pl/
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b) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji 

Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez serwer ftps: ……………………………………  

3) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania 

Aplikacyjnego, poprzez witrynę Centralnego Help-Desku, lub  na formularzu, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do Umowy; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do 

dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie 

poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju 

Oprogramowania Aplikacyjnego;  

4) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji 

płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową (propozycji jego udoskonaleń, 

modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym w odniesieniu do 

dodania nowej funkcjonalności, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, 

wydanych na podstawie delegacji ustawowej, przy czym realizacja powyższych żądań nie 

będzie wchodziła w zakres Umowy; zgłoszenia żądania zmiany należy dokonywać przez 

witrynę Centralnego Help-Desku lub na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

Umowy, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo 

uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; 

5) Zapewnienie dostępu do aktualnego słownika leków wraz z interakcjami w okresie trwania 

Umowy. 

2. Obsługę serwisową Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową będzie realizował 

Autoryzowany Przedstawiciel Wykonawcy, dysponujący pracownikami certyfikowanymi  

w zakresie realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewnia: 

1) zainstalowanie i wdrożenie wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w ramach 

świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe 

szkolenie użytkowników) objętego Umową; 

2) usunięcie awarii Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową, powstałej z winy 

Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;  

3) bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające 

potrzeby Zamawiającego;   

4) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania 

Aplikacyjnego i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych  

przez Zamawiającego na odpowiednich nośnikach danych; 

5) pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek 

nadrzędnych i współpracujących w formie elektronicznej; 

6) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych 

instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową w przypadkach rozbudowy 

infrastruktury informatycznej Zamawiającego; 

7) korzystanie z konsultacji telefonicznych u Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, 

dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, 

określonego w § 1 Umowy; 

8) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe 

i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania. 
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4. Usługi serwisu, określone w ust. 3, w zakresie modułów Oprogramowania Aplikacyjnego 

InfoMedica tzw. części administracyjnej (tj. wymienionej w §17 Umowy w poz. 1-14), 

świadczone będą przez Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy  

w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. 

5. Usługi serwisu, określone w ust. 3, w zakresie modułów Oprogramowania Aplikacyjnego 

InfoMedica/AMMS tzw. części medycznej (tj. wymienionej w §17 Umowy w poz. 15-52), 

świadczone będą przez Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, który przyjmować będzie 

zgłoszenia serwisowe przedmiotowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego 

InfoMedica/AMMS 24h/dobę w dni robocze, wolne od pracy oraz świąteczne  

w następujących przypadkach:  

1) awarii krytycznych, tj. takich, w których awaria dotyczy co najmniej 40% wszystkich 

użytkowników systemu, 

2) braku możliwości realizacji przez Zamawiającego elektronicznych zleceń do systemów 

diagnostycznych (klasy LIS/RIS objętych Umową),  

3) braku możliwości otrzymywania przez Zamawiającego wyników zleceń z systemów 

diagnostycznych (klasy LIS/RIS objętych Umową),  

4) awarii procesów nadawczo-odbiorczych integrujących Oprogramowanie Aplikacyjne 

InfoMedica/AMMS oraz laboratoria Zamawiającego (laboratorium mikrobiologiczne, 

serologiczne i analityczne),  

5) awarii procesów nadawczo-odbiorczych integrujących Oprogramowanie Aplikacyjne 

InfoMedica/AMMS oraz pracownie diagnostyczne Zamawiającego, 

6) w przypadku realizacji zgłoszeń w godzinach od 16:00 - 08.00 każda godzina pracy 

pracownika Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy liczona jest podwójnie, tzn. za  

1 godzinę pracy pracownika w ww. godzinach uznaje się 2h pracy 1 pracownika 

Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, 

7) w godzinach od 16:00 – 08:00 zgłoszenia awarii będą dokonywane na numer telefonu:  

…………………. Autoryzowany Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do odebrania 

zgłoszenia telefonicznego, a w przypadku nieodebrania telefonu – zobowiązany jest do 

oddzwonienia na numer zgłaszającego w ciągu 15 minut od czasu nieodebranego połączenia. 

8) Autoryzowany Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia 

awarii w ciągu 4h od przyjęcia zgłoszenia, 

9) zgłoszenia przyjmowane będą na wskazany na etapie realizacji nr telefonu i adres mailowy, 

10) wszelkie pozostałe przypadki są traktowane jako zwykłe zgłoszenia serwisowe  

i obsługiwane zgodnie z warunkami pracy serwisu Autoryzowanego Przedstawiciela 

Wykonawcy, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. 

6. Wizyty serwisowe mogą być przesuwane pomiędzy poszczególnymi miesiącami obowiązywania 

Umowy, jednak niewykorzystane wizyty na dzień zakończenia obowiązywania Umowy, tj. 

określony w § 5, nie będą przesunięte na poczet innych umów. W ramach limitu wizyt 

Wykonawca zobowiązuje się do instalacji nowych wersji (aktualizacji) Oprogramowania 

Aplikacyjnego będących przedmiotem Umowy, przy założeniu, że każdą kolejną aktualizację 

Wykonawca zrealizuje w ciągu jednej (1) wizyty (za jedną wizytę przyjmuje się pracę jednej 

osoby w wymiarze do 6 godzin roboczych). Do limitu wizyt nie wlicza się czasu przeznaczonego 

na usuwanie awarii spowodowanych: 

 bezpośrednią winą Wykonawcy,  

 wadami przedmiotowego Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica/AMMS. 
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7. Wykonawca zatrudni oraz jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 

stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

(umowa o pracę) w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności zgodnie z wymogami Rozdziału IV pkt 13 SWZ. W trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody na potwierdzenie ww. 

zatrudnienia:  

1) oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu 

umowy; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę/podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

4) zanonimizowaną  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 kopią dokumentu regulującego zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana o dane zbędne w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

§ 3. Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości Umowy, dane tej osoby zostały 

wskazane w Załączniku nr 2 do 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) lub sprzętu komputerowego, na którym 

wykorzystywane jest Oprogramowanie Aplikacyjne objęte 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 lub przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Wykonawcy. Aktualna lista 

Autoryzowanych Partnerów Serwisowych zamieszczona jest na witrynie internetowej 

……………………………………………………..; 
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4) delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie 

potrzebnym do świadczenia usług określonych Umową;  

5) 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; 

6) dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z Umową oraz dostarczania 

Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego  

i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego (z odpowiednim 

wyprzedzeniem) oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie Umowy; 

7) przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących 

u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji Umowy, w tym 

obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy 

Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ 

Założycielski, inne); 

8) zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego 

objętego zakresem, określonym w § 2 Umowy, w tym pracy w godzinach popołudniowych 

i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego; 

9) udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego 

Zamawiającego lub oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia 

usług określonych w § 2 Umowy; 

10) zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w § 2 

Umowy, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP; 

11) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami 

określonymi w § 2 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.  

 

§ 4. Płatności  

1. Za realizację przedmiotu Umowy, wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za cały okres obowiązywania Umowy, w wysokości 

…………………………… zł netto (słownie: …………..………………… złotych, …./100), 

powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi w danym okresie 

rozliczeniowym, łącznie  ……………………….. zł brutto (słownie: …………..………………… 

złotych, …./100), zgodnie z zestawieniem cenowym podanym w §17 Umowy. Przedmiot Umowy 

wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1) rozliczany będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

2. Za realizację przedmiotu Umowy, wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za cały okres obowiązywania Umowy, w wysokości 

…………………………… zł netto (słownie: …………..………………… złotych, …./100), 

powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi w danym okresie 

rozliczeniowym, łącznie  ……………………….. zł brutto (słownie: …………..………………… 
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złotych, …./100), zgodnie z zestawieniem cenowym podanym w §17  Umowy. Przedmiot Umowy 

wskazany w § 1 ust. 1  pkt 2) rozliczany będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 1) i 2),  

zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego przelewem, na podstawie 24 

comiesięcznych faktur częściowych, każda w wysokości 1/24 wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 1 i 2, tj. w wysokości łącznie  …………………………… zł netto (słownie: 

…………..……………… złotych, …./100), powiększone o podatek VAT  

wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi, łącznie ……………………… zł brutto 

(słownie: …………..………………… złotych, …./100) 

4. Faktury wystawiane będą w ostatnim dniu roboczym każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego 

obowiązywania Umowy.  

5. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT 

w języku polskim, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty strony uznają 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na 

podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 893 ze zm.), naliczać odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej 

Narodowego banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. 

7. W przypadku braku płatności przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 miesiące, 

Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy z winy Zamawiającego lub wstrzymania 

realizacji Umowy do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich zaległych należności. 

Ewentualne wstrzymanie wykonywania Umowy nastąpi poprzez pisemne powiadomienie 

Zamawiającego i nie spowoduje dla Wykonawcy żadnych negatywnych konsekwencji prawnych. 

8. Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy,  

w odniesieniu do usług przewidzianych Umową, skutkuje, z dniem wejścia w życie nowej stawki 

VAT, zmianą wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy oraz zmianą kalkulacji cenowej 

stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy w zakresie stawki VAT.  

§ 5. Okres obowiązywania Umowy 

1. Umowa obowiązuje przez 24 miesiące od daty jej zawarcia. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności  

 będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności 

1) przekroczy 3 – krotnie czas reakcji na podjęcie czynności zmierzających do naprawy 

zgłoszonego „błędu krytycznego” (termin wynikający z §2 ust. 1 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze 

Umowy); 

2) przekroczy 3 – krotnie czas reakcji na podjęcie czynności zmierzających do naprawy 

zgłoszonego „błędu poważnego” (termin wynikający z §2 ust. 1 pkt 1) lit. b) tiret pierwsze 

Umowy); 

3) za 5 – krotne  niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 ust. 7 Umowy; 

4) jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami  

i warunkami określonymi prawem; 

5) na podstawie art. 456 PZP. 

 

§ 6. Odpowiedzialność Wykonawcy 
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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 zawartych 

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. 

 

§ 7. Kary umowne 

1. Za każdą niewykonaną w terminie, a objętą Umową, usługę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% 

miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 2 za każdy pełny dzień 

zwłoki. 

2. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto,  którym mowa w § 4 ust. 1 lub 2. 

3. Za każdorazowe niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 ust. 7 z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy 0,5 % ceny  netto umowy. 

4. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust.1 i 2. 

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone 

kary umowne. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 

ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1360 ze zm.) 

– dalej „K.c.” 

 

§ 8. Siła Wyższa 
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1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła 

Wyższa.  

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 

kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 

przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują  

w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie (z wyłączeniem pandemii 

COVID-19), akty administracji państwowej itp.  

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, 

powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą 

w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych 

zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 

5. Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów 

realizacji usług określonych w Umowie. 

 

§ 9. Ochrona Danych Osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych. 

2. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej Rozporządzenie lub RODO, dane 

osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia. 

 

§ 10. Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej: 

1) Dane identyfikacyjne, 

2) Dane adresowe, 

3) Dane dot. stanu zdrowia, 

4) Dane genetyczne  

5) Dane kontaktowe, 

6) Numery identyfikacyjne, 

2. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: 
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1) Pracownicy i personel medyczny świadczący usługi dla Zamawiającego, 

2) Pacjenci Zamawiającego i osoby, z którymi wchodzą oni w interakcje społeczne, 

3) Kontrahenci Zamawiającego.  

3. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający - wyłącznie w celu realizacji zadań opisanych w §2 Umowy. 

 

§ 11. Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

Umowy. 

4. Lista osób, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy stanowi Załącznik 

nr 3 do Umowy. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 

28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 

Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 

Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

8. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godz. 

 

§ 12. Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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§ 13. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W 

takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje 

Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Podmiot przetwarzający w Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie 

się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

§ 14. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danycho jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 

Umowie,o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy 

wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. 

 

§ 15. Poufność 

1. Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną 

własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji Umowy wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego 

uzyskanych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania Umowy chyba, że przepisy szczególne 

przewidują dłuższy okres ochrony informacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w §9 ust. 1 wyłącznie 

w celu należytego wykonania Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie 

przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych 

o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również: 

1) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku 

realizacji Umowy; 
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2) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych; 

3) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1233 

ze zm.); 

4) innych informacji prawnie chronionych, 

które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób 

i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu  

i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich 

ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich 

władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował 

zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia 

Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów 

prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom 

i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych 

lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. 

w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań 

i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje 

wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby 

zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale. 

6. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy 

do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego w Załączniku 

nr 5. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej 

Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów 

wymiany danych. 

8. Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy 

oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i 

marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nie 

ujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych. 

 

§ 16. Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania 

Aplikacyjnego, którego dotyczy Umowa oraz posiada prawo do czerpania wynagrodzenia za 

korzystanie z niego przez osoby trzecie.  

2. Oprogramowanie Aplikacyjne, którego dotyczy Umowa jest chronione prawem autorskim 

wynikającym z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1062 ze zm.); 

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do respektowania tych praw niezależnie  

od powstałych okoliczności. 

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

 

§ 17. Formularz cenowy  
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Treścią niniejszego paragrafu w umowie ostatecznej będzie treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz 

cenowy/zakres usług, wypełnionego przez Wykonawcę w ofercie. 

 

§ 18. Zakaz cesji 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających  

z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej 

formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań 

Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy 

z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K. c.) umowy poręczenia, przekazu.  

Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 

ze zm.) ma zastosowanie.  

 

§ 19. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji Umowy osobom trzecim 

(podwykonawcom), w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych przy 

odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w §9 Umowy, w zakresie w jakim niezbędne 

będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających 

z Umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą, pod warunkiem, że 

podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

Zamawiający wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji poufnych, 

wskazanych w §10 Umowy, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania 

obowiązków wynikających z Umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z 

podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób 

trzecich, którym powierzono wykonanie Umowy odpowiada jak za własne działania lub 

zaniechania. 

2. Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do powierzenia w imieniu Zamawiającego, 

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w §9 Umowy, przy odpowiednim 

zastosowaniu zasad określonych w §13, osobom trzecim, którym Wykonawca powierzy 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Strony przyjmują, iż wskazani w niniejszym punkcie Podwykonawcy są podmiotami, którym 

Wykonawca może powierzyć dalsze przetwarzanie Danych Osobowych i uzyskanie dodatkowej 

zgody Zamawiającego nie jest wymagane. Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne 

współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel 

Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy. 

a) Lista Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego: 

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

4. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy 

Strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach 

uzgodnień obu Stron.  

5. Na podstawie art. 591 ust. 1 PZP, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest 

dopuszczalne,  wprowadza się następujące klauzule: 

1) Klauzula mediacyjna 
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„W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego 

rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

Regulaminem tego Sądu”. 

lub 

2) Klauzula koncyliacyjna 

„W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego 

rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów 

Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z Regulaminem tego Sądu” 
6. 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. 

7. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 21 dni, Strony poddają 

spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

10. Integralną część Umowy stanowią załączniki nr od 1 do 4 do Umowy. 

 

§ 20. Pozostałe postanowienia 

1. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach 

nieunormowanych Umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy PZP, 

K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 

2. Integralną częścią Umowy jest specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta sporządzona  

i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SWZ, jako sporządzone w jednym 

egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją 

postępowania, którego wynikiem jest Umowa.  

3. Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby 

przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamepolubntu 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, zwane dalej RODO. 

4. Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą 

wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji Umowy, chyba że przepisy resortowe 

stanowią inaczej. 

5. Zamawiający informuje, że: - nowy inny zapis 

1) administratorem danych osobowych pracowników wykonawcy lub osób działających  

w jego imieniu jest 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: abi@4wsk.pl 

mailto:abi@4wsk.pl
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3) dane osobowe pracowników wykonawcy lub osób działających w jego imieniu przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

4) odbiorcami danych osobowych pracowników wykonawcy lub osób działających w jego imieniu 

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o art. 74 PZP. 

5) dane osobowe pracowników wykonawcy lub osób działających w jego imieniu będą 

przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

pracowników wykonawcy lub osób działających w jego imieniu, jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do danych osobowych pracowników wykonawcy lub osób działających  

w jego imieniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 

22 RODO. 

8) Wykonawca posiada na podstawie art. 15 RODO  

a) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących pracowników wykonawcy lub osób 

działających w jego imieniu (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby 

po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, wykonawca może zostać 

zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych pracowników 

wykonawcy lub osób działających w jego imieniu (skorzystanie  

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) Wykonawcy nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
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10) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy 
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Typ dokumentu: 

ZGŁOSZENIE BŁĘDU / 

MODYFIAKCJI 

OPROGRAMOWANIA 

APLIKACYJNYGO 

                                        

 

Zgłoszenie przesłać na adres …………………………. lub fax. Nr ……………………………….. 

 

Nazwa Jednostki 

Zgłaszającej 
 

Adres  
Miasto 

 

Ulica, nr 

 

Umowa nr  

Zgłaszający 

Imię i nazwisko:  

Komórka organizacyjna:  

 

Kontakt 
Telefon: 

 e-mail: 

 

Klasyfikacja: 

 Błąd krytyczny 

 Błąd zwykły 

 Modyfikacja 

 Rozszerzenie 

 

Wersja Systemu, wersja modułu, platforma bazodanowa, platforma systemowa: 

  

 

Treść zgłoszenia: 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Informacje o Zamawiającym 

 

 DANE: 

Nazwa jednostki: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu 

Adres: ul. Rudolfa Weigla 5, Wrocław 

Nr telefonu/fax:  

NIP 899-222-89-56 

REGON  

Wpis do KRS prowadzonego przez:  

KRS 0000016478 

Adres WWW: www.4wsk.pl  

 

Osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego i/lub osoby upoważnione do rejestracji zgłoszeń : 

 

IMIĘ NAZWISKO STANOWISKO TELEFON E_MAIL REPREZ UPR UPR_K 

        

        

        

        

        

        

        

 

Legenda: 

e-mail  - indywidualny adres pracownika, 

REPREZ - osoba uprawniona do reprezentowania Państwa jednostki przy zawieraniu umów handlowych (wartości: TAK/NIE), 

UPR  - osoba uprawniona do rejestrowania zgłoszeń w imieniu Państwa jednostki (wartości: TAK/NIE), 

UPR_K  - osoba pełniąca rolę koordynatora** zgłoszeń w  Państwa jednostce (wartości: TAK/NIE), 

 

Uwaga!  

1. Bardzo prosimy o podanie indywidualnych adresów e-mail dla każdej osoby  zaangażowanej 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. 

Rola koordynatora umożliwia przegląd oraz modyfikację zgłoszeń innych osób rejestrujących zgłoszenia w imieniu Państwa jednostki. 

http://www.4wsk.pl/
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW ORAZ LISTA OSÓB 

UPOWAŻNIONA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci 

teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań 

wynikających z Umowy, w szczególności określonych w § 2 

 

§ 1. Udostępnienie 

1. W celu realizacji usług o których mowa w § 2 Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony 

Wykonawcy lub Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu  Wykonawcy, przez 

Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy niezwłocznie na 

wezwanie Wykonawcy w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony. 

2. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania Umowy. 

3. Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu: 

Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

4. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go 

przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł. 

 

§ 2. Zasady korzystania  

1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca lub Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy 

Wykonawcy: 

1) będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji Umowy; 

2) nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych 

niezbędnych do realizacji Umowy. 

2. Wykonawca lub Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy może wnioskować o dane 
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logowania tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 

powierzonych do przetwarzania na potrzeby należytej realizacji Umowy. 

3. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż 

osoby wskazane do realizacji Umowy.. 

4. Zdalny dostęp udostępnia się tylko do realizacji usług wynikających z Umowy. 

 

§ 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu 

1. Zamawiający zapewni jeden z trzech rodzajów połączeń: 

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. 

2. Na wezwanie Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, 

Zamawiający przekaże osobie realizującej wynikające z zapisów Umowy prace identyfikator 

użytkownika (login) wraz z  hasłem dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia 

zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela 

Serwisowego Wykonawcy zobowiązują się do nieudostępniania tych identyfikatorów i haseł innym 

osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

3. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta  

e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta 

terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem 

Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy. 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO ZACHOWANIA TAJEMNICY 

 

Nazwisko ( -ka) : 

……………………………....................................................  

 

Imię ( imiona ):    

 

1. .................................................................................. 

2. .................................................................................. 

 

Dane do kontaktu (podane przez osobę której dane dotyczą)……………………………………. 

 

 

Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, 

oświadczam, że : 

1. Zapoznałem się z treścią ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o 

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane (RODO) i wynikających z niego przepisów 

prawnych. 

2. Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe i medyczne przetwarzane w Systemie Informatycznym 

podlegają ustawowej ochronie prawnej. 

3. Zobowiązuję się do nieujawniania – w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy 

zawartej pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu a firmą 

………………….. informacji objętych tajemnicą służbową.  

4. Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, 

technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę 4. Wojskowego Szpitala 

Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

5. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych 

uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy 4 

Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu a firmą ………………. ciąży na 

mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę. 

 

Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych i medycznych 

bezterminowo, a w przypadku pozostałych danych przez cały okres trwania Umowy. 

 

.................................. dnia .....................       Podpis pracownika :  

 


