A-AZ-22-78/6/20
Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA nr ZP/…../2020 (WZÓR)
zawarta w dniu ……………… 2020 r. w Warszawie, pomiędzy:
Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000069210, z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, numer NIP 5250008732,
Regon 000288461,
w imieniu i na rzecz którego działa:
Rafał Patoła – Prokurent Samoistny
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………. z siedzibą w …..-….. ………, ul. …… …/…., wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …..……, …. Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …….., wysokość kapitału zakładowego:
………….. zł, numer NIP ……., REGON ………,
lub
……………….., zamieszkałym w ………………. (…..-…….), przy ul. …………., prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą …………….. z siedzibą w ………………., przy ul. ……………,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej
przez Ministra Gospodarki, NIP: ……….., REGON: ………….., zwanym dalej „Wykonawcą”,

Zamawiający i Wykonawca zwani są
„Stronami”, a każdy osobno „Stroną”.

również

w

dalszej

części

Umowy

łącznie

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na
podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
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§ 1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu prezentacji uzyskanych
wyników oraz danych w formie ogólnodostępnego portalu internetowego,
zgromadzonych w ramach zadania pn. „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan
zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian”
(zwany dalej: „przedmiotem zamówienia”). System umożliwi generowanie
w sposób interaktywny przez użytkownika ich zestawień w formie tabel, map
i wykresów. Dane i wyniki badań prezentowane będą w ujęciu czasowoprzestrzennym według jednostek administracyjnych (województwa i powiaty) oraz
stref klimatycznych kraju. System będzie też zasilony danymi retrospektywnymi w
zakresie umieralności z ostatnich 20 lat, a chorobowości hospitalizowanej z 10 lat.
System umożliwiać będzie uaktualnianie bazy danych i zestawu wyników o nowe
badania. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 2 do umowy („OPZ”).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia , zgodnie z
niniejszą umową, w tym z załącznikami tj. opisem przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy („OPZ”) oraz ofertą, stanowiącą Załącznik
nr 1 do umowy.
3.

Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe dla tego typu działalności
kwalifikacje, oraz wymagane przepisami szczególnymi uprawnienia i zezwolenia
oraz dysponuje wiedzą i zasobami ludzkimi potrzebnymi do realizacji przedmiotu
umowy.

4.

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia
z należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter prowadzonej przez
Wykonawcę działalności.

§ 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin Realizacji przedmiotu zamówienia:
I etap – budowa portalu internetowego w terminie 30 dni od zawarcia umowy, nie później
niż 15 sierpnia 2020. Podstawą zakończenia etapu I - jest podpisany przez Zamawiającego
protokół odbioru.
II etap - obsługa dotycząca prac związanych z modyfikacjami dostarczonego rozwiązania, co
najmniej 20 MD do wykorzystania w terminie do 31 października 2020r.
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§ 3 OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
e-mail: ……………………..
2) po stronie Wykonawcy:
e-mail:……………………..….
p.
e-mail:……………………..….

p.…………………………..………

tel.

p. ……………………………........….., tel.
……………………………........…..,
tel.

…………….,
……..…,
……..…,

2. Strony oświadczają, iż osoby, wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, są
upoważnione przez Strony do dokonywania czynności związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia, 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.

§ 4.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie pracował na
własnych licencjach MS PowerBI (w tym PowerBI Embedded) oraz na własnej
subskrypcji Azure. Przeniesienie stworzonego rozwiązania w tożsamej
konfiguracji, na subskrypcje Zamawiającego obejmujące platformę Azure oraz
licencje MS PowerBI Embedded i PowerBI Pro, nastąpi z dniem podpisania
protokołu odbioru.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia poprawek i zmian,
a wykonawca zobowiązany będzie je uwzględnić w terminie do 3 dni od ich
zgłoszenia. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wszystkich poprawek
i zmian w stworzonym portalu internetowym, w przypadku gdy Zamawiający złoży
stosowny wniosek do Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędne wsparcie merytoryczne oraz
przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
dostarczonego rozwiązania.
4. Wykonawca zapewni dostępność specjalistów z zakresu analizy i wizualizacji
danych w wymiarze co najmniej 20 MD.
Pod pojęciem 1 MD (man-day- dzień pracy jednego człowieka ) należy
rozumieć 8 godzin zegarowych.
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20 MD dotyczy prac związanych z modyfikacjami dostarczonego rozwiązania,
zgłoszonymi przez Zamawiającego i realizowanymi w terminie do 30 dni po
podpisaniu protokołu odbioru rozwiązania. Pozostałe zadania, niezbędne do
realizacji przedmiotowego projektu, a realizowane po podpisaniu protokołu
odbioru rozwiązania, jak np. prace związane z migracją rozwiązania na środowisko
Zamawiającego, będą traktowane jako osobne zadania i czas ich realizacji nie
będzie wliczany do przedmiotowych 20MD. Zadania te powinien Wykonawca
przewidzieć w swojej wycenie.

§ 5 Odbiór Przedmiotu Zamówienia
1. Należyte

wykonanie

przez

Wykonawcę

przedmiotu

zamówienia

zostanie

potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr … do Umowy, zwanym dalej „protokołem odbioru”.

2. Protokół odbioru sporządza się w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia
wykonania przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru z zastrzeżeniami
lub wadami wskazującymi,
wykonany

lub

został

w jakim zakresie przedmiot zamówienia nie został

wykonany

nienależycie,

Wykonawca

w

terminie

nieprzekraczającym 2 (dwóch) dni kalendarzowych od podpisania protokołu
odbioru udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni i poprawi wniesione przez
Zamawiającego zastrzeżenia.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez
zastrzeżeń

stanowi

podstawę

do

wystawienia

przez

Wykonawcę

faktury

VAT/rachunku oraz do wypłaty wynagrodzenia.

5. Jeżeli Zamawiający przyjmie przedmiot zamówienia z zastrzeżeniami wskazanymi
w

protokole

odbioru,

wówczas

wynagrodzenie

może

ulec

obniżeniu

proporcjonalnie do zakresu wadliwości przedmiotu zamówienia. W takim wypadku
Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek na kwotę wynikającą z protokołu
odbioru.

6. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 4,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych określonych
w § 7 Umowy.
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7.

Strony oświadczają, że w razie uchylenia się przez Wykonawcę od podpisania
Protokołu obioru w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający może z upływem
tego terminu od Umowy odstąpić lub sporządzić jednostronnie Protokół obioru. W
przypadku podpisania protokołu przez Zamawiającego jednostronnie, Wykonawca
obowiązany jest do wystawienia faktury niezwłocznie jednak nie później niż w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
§ 6 WYNAGRODZENIE
1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie łączne za należyte wykonanie
przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty brutto ………. zł (słownie brutto:
……………….), w tym podatek VAT …%, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
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 z tytułu prawidłowo
wykonanego przedmiotu zamówienia
niezwłocznie po podpisaniu przez
Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia.
4. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5
są osoby wskazane w § 3 ust. 1.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę
po należytym wykonaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonym podpisanym
przez Zamawiającego protokołem odbioru w terminie:
- do 30 dni (za I etap);
- 14 dni (II ETAP);
od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym
i formalnym faktury z kserokopią bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu
umowy.
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6. Błędnie wystawiona faktura lub brak dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 3,
spowoduje ponowne naliczenie 30-dniowego terminu płatności od momentu
dostarczenia prawidłowych lub brakujących dokumentów.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. 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.

§ 7 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia opisanego w § 6 Umowy,
w przypadku powstania w wyniku realizacji usług utworów w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „utwory”) przenosi na
Zamawiającego z chwilą przekazania tych utworów pełnię autorskich praw
majątkowych do utworów powstałych w wyniku świadczenia usług objętych
niniejszą umową, w tym w szczególności do utworu powstałego w wyniku
zrealizowania

przedmiotu

zamówienia,

upoważniając

Zamawiającego

do rozporządzania tymi utworami, pobierania wynagrodzenia oraz korzystania
z utworów na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy,
a w szczególności:
1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką
nieograniczonej ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową
i komputerową, w tym w formie audiobooków i e-booków;
1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory
utrwalono - wprowadzenie do obrotu, sprzedaży, użyczenie lub najem,
wprowadzanie

do

pamięci

komputera,

przesyłanie

za

pomocą

sieci

multimedialnej, w tym w sieci Internet;
1.3. w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w
tym w sieci Internet, przez stację radiową

i telewizyjną, a także publiczne
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udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2.

W zakresie w jakim utwory, o których mowa w niniejszym paragrafie,
stanowią program komputerowy, przeniesienie praw autorskich majątkowych
obejmuje pola eksploatacji:
2.1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w
całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
2.2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian w programie komputerowym;
2.3. rozpowszechniania,
w
tym
komputerowego lub jego kopii.

użyczenia

lub

najmu,

programu

3. W przypadku opisanym w ust. 1 i 2. Wykonawca wraz z fakturą przekaże
Zamawiającemu egzemplarze

stworzonych utworów w tym kody źródłowe do

utworów. W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca przekaże stworzone
utwory w postaci udokumentowanego kodu źródłowego.
4. Wykonawca

wyraża

zgodę

na

dokonywanie

przez

Zamawiającego

zmian

w utworach, w tym skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, modyfikowania
całości lub pojedynczych fragmentów utworów, ich korekty, redakcji, przeróbek,
zmian i adaptacji oraz łączenia całości utworów lub ich fragmentów z innymi
utworami.
5. Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz przenosi
na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do
utworów – w zakresie obejmującym dowolne opracowanie utworów (w tym
tłumaczeń, zmian, przeróbek, skrótów, adaptacji, łączenia z innymi utworami
i kontynuacji)

oraz

rozporządzanie

i

korzystanie

z

opracowań

na

polach

eksploatacji wskazanych w ust. 1.
6. Zamawiający jest uprawniony do nieograniczonej w czasie eksploatacji utworów
i ich opracowań w kraju oraz poza granicami kraju oraz do udzielania licencji
dotyczącej korzystania z utworów.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania
utworów ani ich opracowań.
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§ 8 KARY UMOWNE
1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma
prawo do naliczania kar umownych w wysokości 2% wartości wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w terminie
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek nienależytego
wykonania Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za realizację
przedmiotu zamówienia, potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z
postanowieniami
ust. 1 – 3
bezpośrednio z faktury, wystawionej przez
Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Powstała należność, wynikająca z
naliczonej kary umownej będzie potrącana z faktury po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy o nałożonej karze i jej wysokości określającym
termin zapłaty nałożonej kary umownej.
5. Powstała należność, wynikająca z naliczonej kary umownej będzie potrącana z
faktury VAT po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o nałożonej
karze i jej wysokości.
6. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 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,
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o których mowa w ust. 1 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.

§ 10 ZMIANY

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zmiany
Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przypadku:
1) zmiany sposobu realizacji usługi, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje ona
zmiany cen oraz, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie
zmianie;
2) gdy nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia określonych
w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, spowodowanych obiektywnymi
czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego lub czynnikami
niezależnymi od Wykonawcy, w wyniku których zrealizowanie przedmiotu
zamówienia nie będzie możliwe w określonym terminie, z zastrzeżeniem, że
maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, nie ulegną zmianie a ww.
przesunięcie terminu będzie ustalone proporcjonalnie do ww. potrzeb
Zamawiającego lub czynnika niezależnego od Wykonawcy uniemożliwiających
terminową realizację zamówienia. Ww. zmiany wymaga poinformowania drugiej
strony o ww. zmianie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wyrażenia
zgody przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany;
3) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia bez zmiany
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga wystąpienia
drugiej strony o jej dokonaniu i podpisania aneksu do umowy;
4) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, bez zmiany w
maksymalnego
wynagrodzenia
Wykonawcy.
Jako
korzystniejsze
dla
Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom
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Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia jakości, wydajności
świadczonych usług. Zmiana wymaga przeprowadzenia procedury, o której
mowa w pkt. 2);
5) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy wydarzeń noszących
znamiona
„siły
wyższej”
rozumianej
jako
wydarzenie
zewnętrzne,
nieprzewidywane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie
można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożność
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, strony umowy niezwłocznie
po ustaleniu przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizację umowy,
protokolarnie ocenią skutki jakie dla wykonania umowy miała siła wyższa
i poprzez sporządzenie aneksu do umowy zmienią treść umowy w zakresie w
jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło na obowiązki Wykonawcy
i Zamawiającego wynikające z treści umowy.
3. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której wyłoniono Wykonawcę.
§ 11 SPORY
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie udałoby
się rozstrzygnąć Stronom ugodowo, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12 CESJA WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia
wiadomości
o
zdarzeniu
stanowiącym
podstawę
odstąpienia,
w szczególności w sytuacji gdy:
1) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy,
4) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu prac objętych umową tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym – bez wyznaczania
przez Zamawiającego dodatkowego terminu.
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2.

Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przed
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Zamawiający obowiązany jest
poinformować pisemnie Wykonawcę o zaistnieniu okoliczności upoważniających do
odstąpienia od Umowy.
§ 14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję,
iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego- Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
2. z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Zdrowia PublicznegoPaństwowym Zakładzie Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa może
Pani/Pan skontaktować się poprzez kontakt mailowy – iod@pzh.gov.pl,
telefoniczny – 22 542 13 89;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu
zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c Rozporządzenia Parlamentu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. obowiązek archiwizacji
dokumentacji medycznej wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta oraz celów monitoringu, kontroli i ewaluacji realizowanego zadania
przez Ministra Zdrowia.
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie prawa w tym Ministerstwo Zdrowia.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Programu
oraz prowadzenia analizy jego efektywności,
a także zgodnie z przepisami
dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
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danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu udziału
w zadaniu w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Jest
Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału w tym Programie.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
3. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
Załącznik nr 1 [Oferta Wykonawcy];
Załącznik nr 2 [OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia)];
Załącznik nr 3 [Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych].

…………….……………………………

…………………………………………

Wykonawca

Zamawiający

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 54 21 400, +48 22 54 21 200, fax: +48 22 849 74 84
www.pzh.gov.pl, e-mail: pzh@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 93 1130 1017 0080 1180 2020 0001 (SWIFT: GOSKPLPW)
Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez
Ministra Zdrowia

Załącznik nr 1 do umowy

Kserokopia formularza ofertowego
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Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 3

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
do umowy nr ……….. z dnia ……….

zawarta w .......................................... w dniu .............................. r. pomiędzy:
Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, z siedzibą przy ul.
Chocimskiej 24, 00-791 w Warszawie, zarejestrowanym w Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069210, reprezentowanym przez dr n. med. Grzegorza Juszczyka
- Dyrektora, zwaną/ym dalej Zleceniodawcą,

a

………………… z siedzibą w ............................................................................., zarejestrowaną/ym w
................................................................. pod numerem ......................., posiadającą/ym numer NIP
......................... oraz numer REGON ..................................................., reprezentowaną/ym przez:
........................................................................................, zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą

§1
Definicje
1. Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na
mocy umowy powierzenia ze Zleceniodawcą, zwany dalej Zleceniobiorcą
2. Administrator - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i
środkach przetwarzania danych osobowych, zwany także Zleceniodawcą
3. Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych
według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub
podzielony funkcjonalnie,
4. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a
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zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
5. Rozporządzenie- Rozporządzenie Parlamentu 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
6. Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
7. Inny podmiot przetwarzający - podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu
administratora pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych

§2

1.
2.
3.
4.

Przedmiot Umowy, cel, charakter i zakres
Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zamawiającego danych osobowych do przetwarzania
przez Wykonawcę.
Celem powierzenia jest:
• Realizacja umowy nr …………. zwanej dalej Umową
Wykonawca
będzie przetwarzał powierzone mu na podstawie Umowy głównej dane
…………………………… w celu realizacji przedmiotu umowy głównej.
Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu
……………………………………………………..

§3
Czas trwania
1. Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub
rozwiązania Umowy.
2. W terminie 7 dni od ustania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powierzonych
danych, ze wszystkich nośników, programów i aplikacji w tym również kopii.

§4
Obowiązki i prawa
1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w zakresie udzielania odpowiedzi na
żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia (w szczególności w
zakresie informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych, obowiązku informacyjnego,
prawa dostępu, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
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przenoszenia danych, prawa sprzeciwu oraz informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji).
2. Wykonawca zobowiązuje się do pomocy Zamawiającemu w wywiązaniu się z obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia (w szczególności dla bezpieczeństwa przetwarzania,
zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby,
której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, przeprowadzania oceny skutków dla
ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym)
3. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do
wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Wykonawcy oraz umożliwi Zamawiającemu lub
audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji,
współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych

§5
Zgłaszanie incydentów
1. Wykonawca zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia
tego Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki
2. Informacja przekazana Wykonawcy powinna zawierać co najmniej:
a. opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby
osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy
b. opis możliwych konsekwencji naruszenia,
c. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków w celu
zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

§6
Korzystanie przez Wykonawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego
1. Wykonawca w ramach realizacji Umowy nie będzie korzystał z usług innego podmiotu
przetwarzającego

§7
Deklarowane środki techniczne i organizacyjne
1. Wykonawca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego
zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w
szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom
nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania w
tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych
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2. Wykonawca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32
Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności
powierzonych danych osobowych a w szczególności:
a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i
usług przetwarzania;
c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;
d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
3. Wykonawca zobowiązuje się za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

§7a
Szczegółowe deklarowane środki techniczne i organizacyjne
4. Wykonawca zobowiązuje się dopuszczać do przetwarzania danych osobowych osoby realizujące
Umowę (podać ewentualnie funkcje osób) poinformowane i przeszkolone z zasad bezpieczeństwa
pracy z danych osobowymi
5. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych do których
uzyskała dostęp wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
6. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zapewnienia poufności danych osobowych
przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy a w szczególności do tego, że nie będzie
przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.
7. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy sposobów
zabezpieczenia danych osobowych o ile nie są one jawne.
8. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do nie powodowania niezgodnych z Umową zmian
danych lub utraty, uszkodzenia lub zniszczenia tych danych.
9. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązuje się do niedokonywania jakiegokolwiek kopiowania i
utrwalania danych osobowych poza systemami informatycznymi Zleceniodawcy
10. W przypadku wykorzystania z sieci publicznej, każda osoba realizująca Umowę zobowiązuje się do
stosowania zabezpieczonego przed podsłuchem połączenia zdalnego (VPN, SSL).
11. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązuje się do pracy w systemach Zamawiającego z użyciem
uwierzytelnienia
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§8
Postanowienia końcowe
1. Umowa zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
dotyczące przetwarzania danych osobowych bez względu na to, czy zostały uregulowane umową czy
innym instrumentem prawnym.
2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia i Ustawy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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