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Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy

Umowa niniejsza została zawarta na zasadach art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych, (t.j. Dz.U 2017 r. poz. 1579 z póź zm.).
§1
Przedmiotem są usługi kompleksowej współpracy w zakresie obsługi (consulting) procesu ubiegania się o
wsparcie ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, VII konkurs
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II Oś
priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji
rządowej” dla projektu ”Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych
dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym
Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”.
§2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie i przygotowanie jednego

2.
3.

4.

5.
6.

kompletu dokumentacji aplikacyjnej w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji Generatora wniosków
o dofinansowanie, obejmującej:
a) Studium Wykonalności wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami;
b) Kompletację dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z kryteriami formalnymi podanymi w Programie
Operacyjnym Polska Cyfrowa;
c) Udzielenie odpowiedzi na pytanie stawiane przez Instytucje Wdrażającą;
d) Monitorowanie procesu aplikacyjnego;
e) Przygotowanie uzupełnień na etapie oceny formalnej oraz na etapie oceny merytorycznej w
przypadku wezwania Instytucji Wdrażającej .
Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i dokumenty
warunkujące prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy.
Dane i dokumenty o których mowa w ustępie poprzedzającym objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa
Zamawiającego. Wykonawca wykorzysta je wyłącznie do realizacji Umowy i nie ujawni ich żadnym
podmiotom, poza osobami zatrudnionymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. W terminie
30 dni od daty wykonania usług opisanych w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca zwróci otrzymane dane i
dokumenty Zamawiającemu, oraz usunie ich treść z własnych nośników danych.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do
należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, oraz że w ramach realizacji jego
świadczenia umownego działać będą osoby którymi dysponuje, posiadające odpowiednią wiedzę i
kwalifikacje.
Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonania
Przedmiotu umowy.
Dokumentacja będąca przedmiotem umowy zostanie wykonana i przekazana Zamawiającemu w
terminie do dnia 30.10.2018 r.
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§3
1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie
brutto ………. zł (słownie brutto: ……………….), w tym podatek VAT …% .
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wszystkie
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy (m.in. wartość usługi z podatkiem VAT oraz
przeniesienie autorskich praw majątkowych) nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost
wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia
wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich
czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy chyba, że konieczność
podwyższenia wynagrodzenia wynika z okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub osoby, za
które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po
podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT z
kserokopią bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
5. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak dokumentu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, spowoduje
ponowne naliczenie 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowych lub
brakujących dokumentów.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i
obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem
nieważności.
§4
1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu obioru Przedmiotu umowy,
podpisanego przez osoby upoważnione przez obie Strony.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającego kodu źródłowego w formie …………….
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru Przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty jego
dostarczenia przez Wykonawcę.
4. W wypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający nie zgłosi Wykonawcy zastrzeżeń
na piśmie, etap Dzieła uważać się będzie za przyjęty.
5. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania Przedmiotu umowy w
przypadku konieczności dokonania w nim zmian.
6. Jeżeli Wykonawca odmówi wprowadzenia zmian lub nie dostarczy ich w terminie, o którym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty odmowy
wprowadzenia zmian lub niedostarczenia ich w terminie i żądania kar umownych.
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§5
1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar
umownych w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji
zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu umowy,
potrącając
kwotę
kar
umownych
wyliczoną
zgodnie
z
zapisem
w ust. 1 bezpośrednio z faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Powstała należność, wynikająca z naliczonej kary umownej będzie potrącana z faktury VAT po
uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o nałożonej karze i jej wysokości.
4. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu Umowy będzie wykorzystywał jedynie
materiały, dane i informacje, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności
nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, majątkowych lub osobistych praw autorskich, innych praw
własności intelektualnej lub danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia,
wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia
ich praw wskutek nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, a w razie zaspokojenia
tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego roszczeń – do bezzwłocznego
zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz związanych z tym wydatków, w
tym kosztów postępowań. Wykonawca zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój koszt do
każdego postępowania toczącego się z udziałem Zamawiającego będącego konsekwencją realizacji
niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskiwania wszelkich niezbędnych dokumentów w tym: pozwoleń,
zgód, umów wynikających z realizacji niniejszej umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
niedopełnienie warunków formalnych przez Wykonawcę.
4. W przypadku, w którym Wykonawca będzie przekazywać dane z bazy danych, o której mowa w ust. 1
powyżej, Strony podpiszą stosowną umowę na przetwarzanie danych osobowych.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że znane mu są regulacje dotyczące zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i
tajemnicy danych osobowych, wynikające z przepisów prawa i zobowiązuje się do ich ścisłego i
bezterminowego przestrzegania, również po rozwiązaniu niniejszej umowy. Tajemnica przedsiębiorstwa
może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja,
która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne
działania mające na celu zachowanie poufności
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku
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z realizacją Przedmiotu umowy również po rozwiązaniu niniejszej
umowy.
Wykonawca w szczególności zobowiązuje się:
 do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych od Zamawiającego,
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,
 do wykorzystania uzyskanych od Zamawiającego wszelkich informacji jedynie w celach realizacji
postanowień niniejszej umowy,
 do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony powierzonych sobie informacji przed
bezprawnym wykorzystaniem, rozpowszechnieniem lub publikacją,
 do niekopiowania, niepowielania jakiejkolwiek części informacji uzyskanych od
 Zamawiającego, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby dla celów realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy,
 do nie działania na szkodę Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że ani w okresie obowiązywania niniejszej umowy ani też po jej
wygaśnięciu/rozwiązaniu nie będzie rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich
informacji, które nie stanowią tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, ale których
rozpowszechnianie, ujawnianie lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić
wizerunkowi Zamawiającego lub w inny sposób wyrządzić szkodę Zamawiającemu.
Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej
konkurencji określonej w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.
Dz.U.2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
§8
Z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego oraz zapłaty wynagrodzenia należnego zgodnie z
Umową Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej
Umowy własność wszystkich egzemplarzy utworów powstałych w ramach wykonania Przedmiotu
Umowy oraz majątkowe prawa autorskie do tych utworów, a także prawo do nieograniczonego w czasie
i przestrzeni korzystania i rozporządzania tymi utworami na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, na kasetach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą lub techniką cyfrową, w tym wytwarzanie egzemplarzy na
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tych form zapisu;
3) wszelkie nadawanie lub reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting
lub webcasting);
4) wszelkie publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem
satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne lub inne urządzenia i systemy, z lub
bez możliwości zapisu;
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5) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
6) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
7) wypożyczanie, najem, wymiana nośników, na których dzieło utrwalono.
2. Wykonawca udziela nadto Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania
osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów powstałych w ramach niniejszej
Umowy, na polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie.
3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworów,
tj. w szczególności prawa do autorstwa utworów lub ich części, prawa decydowania o pierwszym
publicznym udostępnieniu utworów, a także zezwala Zamawiającemu na naruszenie integralności
utworów.
4. Z chwilą przeniesienia praw, o czym jest mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
własność wydanych mu egzemplarzy utworów.
5. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez Wykonawcę Przedmiot umowy będzie wolny od
jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, oraz zobowiązuję się, iż w przypadku zgłoszenia wobec
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych tych osób,
praw własności intelektualnej albo dóbr osobistych, na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi
wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia faktów podnoszonych w roszczeniu. W razie
stwierdzenia, że Wykonawca rzeczywiście naruszył prawa autorskie lub pokrewne, prawa własności
intelektualnej albo dobra osobiste osoby trzeciej, Zamawiający może zażądać, aby ykonawca pokrył
roszczenia takiej osoby trzeciej, a także aby zwrócił Zamawiającemu poniesione przez niego
uzasadnione koszty obrony przed tymi roszczeniami. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do
wstąpienia w miejsce Zamawiającego do ewentualnego procesu sądowego.
§9
Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego
oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie
adresu swojej siedziby.
§ 10
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
p.…………………………………..………… tel. ……………., e-mail: ……………………..
2) po stronie Wykonawcy:
p. …………………………….........….., tel. ……..…, e-mail:……………………..….
p. …………………………….........….., tel. ……..…, e-mail:……………………..….
2. Strony oświadczają, iż osoby, wymienione w ust. 1, są upoważnione przez Strony do dokonywania
czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany umowy.
Zmiana lub uzupełnienie osób do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego
oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
3. Faktury VAT i wszelkie pisma doręczane będą przez strony na następujący adres:
1) Wykonawca: ………………..
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Zamawiający: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska
24, 00-791 Warszawa.

§ 11
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Ludwiniak, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową realizacji usługi/umowy
§ 12
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie udałoby się rozstrzygnąć
Stronom ugodowo, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy.

Wykonawca

Zamawiający

