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Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy
§1
Przedmiotem są usługi kompleksowej współpracy w zakresie badania pilotażowego dot. wdrożenia
„Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej” w dwóch lokalizacjach: rak jelita grubego i rak trzustki
(według ICD -10, kody C 18, C19, C20 i C25)
Prowadzone w ramach projektu europejskiego „wspólne działanie” iPAAC JA.
§2
NIZP zleca, a PCO przyjmuje do wykonania zakresie badania pilotażowego dot. wdrożenia „Sieci
Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej” w dwóch lokalizacjach: rak jelita grubego i rak trzustki
(według ICD -10, kody C 18, C19, C20 i C25).
Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Liderem badania jest ……………………….
PCO zobowiązuje się w szczególności do:
1) PCO zobowiązuje się do wprowadzenia zmian strukturalnych i organizacyjnych zgodnie z 2
katalogami, których wstępne wersje zostały opracowane we współpracy z Niemieckim
Towarzystwem Onkologicznym (Deutsche Krebsgesellschaft) liderem badania pilotażowego.
Katalogi wymagań są załączone w ANEKSACH: Katalog wymagań stawianych organizacji sieci
wielodyscyplinarnej opieki onkologicznej (Catalogue of Requirments Comprehensive Cancer
Care Network, CoR CCCN) ANEKS 1 i Katalog wymagań dot. wielodyscyplinarnej opieki
onkologicznej nad chorymi na raka jelita grubego i trzustki (Catalogue of
Requirments - Colorectal and Pancreatic oncological care, CoR Colorectal and Pancreatic) ANEKS
2; w tym:
a) uzupełnienia wymaganych w ww. katalogach informacji dotyczących PCO i komentarz na temat
informacji, które nie mogły być wpisane;
b) usystematyzowanego gromadzenia informacji zgodnie ze standardem opisanym w katalogu CoR
Colorectal and Pancreatic: Annex Key Figures (ANEKS 2);
c) przygotowania uzupełnionych ww. katalogów w języku polskim i angielskim;
d) przekazania uzupełnionych ww. katalogów w wymaganej formie, pod wymienione adresy e-mail
(ANEKS 3);
e) współpracę nad koncepcją wskaźników jakości CCCN.
2) PCO powoła koordynatora badania pilotażowego komunikującego się w języku angielskim,
odpowiedzialnego za realizację zadań według poniższego harmonogramu:
a) wypełnienie CoR CCN do dnia 31.12.2018 i przesłanie do NIZP-PZH oraz Lidera, a następnie
naniesienie poprawek oraz uzupełnień zasugerowanych przez NIZP-PZH i Lidera WP 10 w ciągu
3 tygodni;
b) wypełnienie CoR Colorectal and Pancreatic do dnia 31.01.2019 i przesłanie do NIZP-PZH oraz
Lidera, a następnie naniesienie poprawek oraz uzupełnień zasugerowanych przez NIZP-PZH i
Lidera WP 10 w ciągu 3 tygodni;
c) przedstawienie danych po uzgodnieniach i przygotowanie dokumentacji zgodnie ze standardem
opisanym w katalogu CoR Colorectal and Pancreatic: Annex Key Figures (ANEKS 2) oraz
przesłanie ich do NIZP-PZH i Lidera do dnia 20.03.2019;
d) wypełnienie CoR Colorectal and Pancreatic aktualnymi danymi na dzień 20.03.2019 i przesłanie
do NIZP-PZH oraz Lidera, a następnie naniesienie poprawek oraz uzupełnień zasugerowanych
przez NIZP-PZH i Lidera WP 10 w ciągu 3 tygodni;
e) zebranie danych w CoR Colorectal and Pancreatic w okresie 1-30.03 2020.
3) PCO wyrazi zgodę na zewnętrzny audyt procesu badania pilotażowego:
a) 1-dniowy w trakcie trwania badania w okresie: maj-czerwiec 2020, po którym wprowadzi
uzgodnione rozwiązania;

b) 2-dniowy na zakończenie badania pilotażowego - wrzesień 2020.
5. PCO oświadcza, że uzyskał od NIZP wszystkie niezbędne informacje i dokumenty warunkujące
prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy.
6. PCO 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.
7. PCO oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonania Przedmiotu
umowy.
§3
1. Przedmiot umowy będzie wykonywany przez PCO w okresie od …………. do ………………
§4
1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy przez PCO Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie brutto ……….
(słownie brutto: ……………….), w tym podatek VAT …% .
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie w następujący sposób:
1) I transza w wysokości 45% - ……………. – październik 2019, po przedstawieniu ………………….
2) II transza w wysokości 55% - ……………. – październik 2020, po przedstawieniu ………………….
3. 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. PCO 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 NIZP lub osoby, za które NIZP ponosi odpowiedzialność.
4. PCO uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po podpisaniu
przez NIZP bezusterkowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
5. NIZP 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.
6. 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.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego NIZP.
8. PCO
nie
przysługuje
prawo
przeniesienia
praw
i
obowiązków
wynikających
z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody NIZP, którego prawa i obowiązki
dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.
§5
1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, NIZP 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 PCO, PCO zapłaci NIZP karę
umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto.
3. NIZP 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 PCO wyraża zgodę. Powstała należność, wynikająca z naliczonej
kary umownej będzie potrącana z faktury VAT po uprzednim pisemnym poinformowaniu PCO o
nałożonej karze i jej wysokości.
4. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych NIZP przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§6
1. PCO 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 PCO.
2. PCO 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 NIZP lub zasądzenia od NIZP roszczeń – do bezzwłocznego zwrotu na wezwanie NIZP
całości pokrytych roszczeń oraz związanych z tym wydatków, w tym kosztów postępowań. PCO
zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój koszt do każdego postępowania toczącego się z
udziałem NIZP będącego konsekwencją realizacji niniejszej umowy.
3. PCO zobowiązuje się do pozyskiwania wszelkich niezbędnych dokumentów w tym: pozwoleń, zgód,
umów wynikających z realizacji niniejszej umowy. NIZP nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie
warunków formalnych przez Wykonawcę.
4. W przypadku, w którym PCO będzie przekazywać dane z bazy danych, o której mowa w ust. 1 powyżej,
Strony podpiszą stosowną umowę na przetwarzanie danych osobowych.
§7
1. PCO 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. PCO zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z
realizacją Przedmiotu umowy również po rozwiązaniu niniejszej
umowy.
3. PCO w szczególności zobowiązuje się:
 do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych od NIZP, niezależnie
od formy przekazania tych informacji i ich źródła,
 do wykorzystania uzyskanych od NIZP 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
 NIZP, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby dla celów realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,
 do nie działania na szkodę NIZP.
4. PCO 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 NIZP, ale których rozpowszechnianie,
ujawnianie lub wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić wizerunkowi NIZP lub w inny
sposób wyrządzić szkodę NIZP.
5. PCO 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
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.
§9
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji Umowy są:
1) po stronie NIZP:
p.…………………………………..………… tel. ……………., e-mail: ……………………..
2) po stronie PCO:
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) PCO: ………………..
2) NIZP: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00791 Warszawa.
§ 10
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
§ 11
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie udałoby się rozstrzygnąć
Stronom ugodowo, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby NIZP.
§ 12
PCO, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy
bez pisemnej zgody NIZP.
§ 13

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. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Umowy
2. Oferta PCO - Załącznik nr 2 do Umowy.
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