
załącznik nr 10 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ………………..  w Warszawie pomiędzy : 

Szpitalem  Specjalistycznym  „Inflancka”  im.  Krysi  Niżyńskiej  „Zakurzonej”  Samodzielnym
Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej,  00-189  Warszawa,  ul.  Inflancka  6,
zarejestrowanym  w  Sądzie  Rejonowym  dla  m.  st.  Warszawy;  XII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000216065, NIP: 525-20-94-693, Regon: 013003050, 
reprezentowanym przez:
Krzysztofa Romanowskiego - Dyrektora Szpitala, 

zwanym w dalszej części umowy„ Zamawiającym”

a firmą  …………………………………………………………………….., reprezentowany przez:

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

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia Postępowania przez Zamawiającego,

którego  przedmiotem  jest  wykonanie  zamówienia  pn.  „Przeprowadzenie  audytu

bezpieczeństwa wraz  z  aktualizacją  dokumentów organizacyjnych w ramach projektu  „e-

Zdrowie  "INFLANCKA"  -  wdrożenie  rozwiązań  informatycznych  mających  na  celu

udostępnienie  przyjaznych  pacjentowi  usług  online  z  zakresu  e-zdrowia  w  Szpitalu

Specjalistycznym "INFLANCKA".

PRZEDMIOT UMOWY

§ 2.

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  usługi  w  zakresie  projektu,  w tym

przeprowadzenie  audytu  bezpieczeństwa  wraz  z  aktualizacją  dokumentów

organizacyjnych w ramach projektu „e-Zdrowie "INFLANCKA" - wdrożenie rozwiązań

informatycznych mających na celu udostępnienie przyjaznych pacjentowi usług online

z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym "INFLANCKA" z podziałem na 3
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zadania :

1) Opracowanie polityki i procedur bezpieczeństwa danych medycznych.

2) Aktualizacja dokumentów organizacyjnych

3)  Testy bezpieczeństwa,  zintegrowanego systemu informatycznego i  platformy e-

usług, 

2. Szczegółowy  zakres  opisu  przedmiotu  zamówienia  został  określony  w  załączniku

Nr 1, który stanowi integralną część niniejszej Umowy.

TERMIN REALIZACJI

§ 3.

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  na  rzecz

Zamawiającego w terminie najpóźniej do …………………… .

2. Zamawiający zastrzega możliwość  zmiany terminu realizacji wykonania zamówienia

w  zakresie:  aktualizacja  dokumentów  organizacyjnych,  instrukcja  bezpieczeństwa

danych  medycznych,  opracowanie  procedur  stosowania  podpisów elektronicznych

oraz polityki  podpisów elektronicznych w zależności  od zakończenia wdrożenia e-

usług  w ramach projektu,  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji

całego zamówienia po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody instytucji finansującej

projekt.

4. Za termin wykonania Umowy strony przyjmują datę podpisanego bez uwag protokołu

odbioru wykonanych prac objętych przedmiotem Umowy.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 4.

1. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  wszelkie  informacje  niezbędne  do wykonania

przedmiotu  zamówienia.  W  szczególności  informacje  na  temat  przebiegu  spraw  

i procedur, które mają być objęte procesem informatyzacji.

2. W  celu  przygotowania  dokumentacji  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  

w niezbędnym zakresie swobodne poruszanie się na terenie budynków zajmowanych

przez Zamawiającego.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  tajemnicy  i  nie  rozpowszechniania

danych Zamawiającego lub przetwarzanych przez  Zamawiającego w ramach jego

działalności, do których ma dostęp, a które nie są publicznie dostępne.

4. Wykonawca  wykona  niniejszą  umowę  w  oparciu  o  informacje  dostarczone  przez

Zamawiającego oraz decyzje przez niego podjęte w trakcie realizacji Umowy.
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5. Zamawiający w każdym czasie trwania Umowy, ma prawo do kontroli prawidłowości

wykonywania obowiązków Wykonawcy. Jeśli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający

zauważy  lub  podejrzewać  będzie  przyjęcie  nieprawidłowych  założeń  lub  podjęcie

niewłaściwej  decyzji  przez  Wykonawcę,  niezwłocznie  przekaże  Wykonawcy

odpowiednią pisemną informację w tym zakresie.

6. Wykonawca  oświadcza,  iż  do  realizacji  przedmiotu  Umowy  nie  zatrudni

podwykonawców  lub* w celu sprawnego wykonania prac i  zapewnienia dobrej ich

jakości  Wykonawca  oświadcza,  że  Podwykonawcom  zostanie  powierzony

następujący zakres prac: nazwa podwykonawcy (NIP ....) zakres  prac  powierzonych

do wykonania podwykonawcy.

7. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  

i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za

jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań które wykonuje

podwykonawca.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  

i  zaniedbania  podwykonawcy  w  takim  zakresie,  jak  gdyby  były  one  działaniami,

uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy.

8. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zapłatę  wynagrodzenia  należnego

podwykonawcy.

9. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze

odpłatnym,  których  przedmiotem  są  usługi,  dostawy  stanowiące  część  niniejszej

Umowy z co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą).

10. W przypadku gdy w trakcie trwania niniejszej Umowy, zmianie ulegną akty prawne

będące  podstawą  sporządzenia  dokumentacji,  Wykonawca  jest  zobowiązany

zapewnić  zgodność  dokumentacji  z  przepisami  prawa  obowiązującymi  w dniu  jej

odbioru.

11. Wykonawca zobowiązuje się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swej działalności,

świadczyć usługi ze szczególną starannością wymaganą od usług tego rodzaju, uwzględniają-

cą specyfkę działalności Zamawiającego. 

NADZÓR

§ 5.

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Zamawiającego są: ……..

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Wykonawcy są:……….…..

3. Zmiany  osób  wskazanych  w  ust.  2  mogą  nastąpić  za  zgodą  Zamawiającego.

W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany

wskazać  nową  osobę  posiadającą  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe

i doświadczenie  co  najmniej  na  poziomie  osoby  zastępowanej.  Zmiana  taka  nie
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wymaga aneksu do umowy.

ODBIÓR PRAC

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia i przedstawienia

dokumentacji dla każdego z trzech zakresów prac opisanych w załączniku nr 1 do

SIWZ. Odbiór prac nastąpi na podstawie Protokołu odbioru podpisanego bez uwag

do którego Wykonawca dołączy 

a. Do obioru w zakresie zadania 1 Wykonawca przestawi dokumentację  audytu

bezpieczeństwa informacji zgodnie z  normą ISO/IEC 27001:2013

b. Do  odbioru  w  zakresie  zadania  2  Wykonawca  przedstawi  zaktualizowaną

dokumentację .

c. Do  odbioru  w  zakresie  zadania  3  Wykonawca  przedstawi  raport

uwzględniający:

i. Streszczenie  przebiegu  procedury  testowania  dla  kierownictwa

Zamawiającego.

ii. Wyniki  szczegółowy  opis  podatności  testowanej  aplikacji,  poziomu

bezpieczeństwa  uzyskanego  w  trakcie  testowania  aplikacją  do

szyfrowania płków.

iii. Zalecenia pokontrolne.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 7.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2, na podstawie

złożonej  oferty wynosi netto ...  zł  (słownie złotych:  ...),  podatek VAT ...%, tj.  ...  zł

(słownie złotych: ...), brutto ... zł (słownie złotych: ...).

2. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie podpisanego bez uwag Protokołu odbioru

wykonania prac objętych umową i dostarczy ją do Zamawiającego.

3. Termin  płatności  faktur  ustala  się  na  21  dni  licząc  od  dnia  jej  doręczenia  do

Zamawiającego.

4. Należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna

przez  Zamawiającego  przelewem  na  konto  bankowe  Wykonawcy  wskazane  na

fakturze.

5. Za datę zapłacenia faktury uważać się będzie datę złożenia polecenia przelewu do

banku przez Zamawiającego.

6. Zapłata nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołu,  o którym mowa w
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§ 6 pkt.1 umowy

KARY UMOWNE

§ 8.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1. 1. odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które

ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% łącznej kwoty netto

określonej w § 7 ust. 1,

1. 2. odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  wskutek  okoliczności,  za  które

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 20% łącznej kwoty

netto określonej w § 7 ust. 1,

1. 3. opóźnienia  w wykonaniu  obowiązków wynikających  z  przedmiotu  niniejszej

umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wskazanego w

umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie obowiązków,

2. Jeżeli  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  nie  pokryje  poniesionej  przez

Zamawiającego szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych jednak nie więcej niż do wysokości wartości brutto zamówienia.

3. Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia

Wykonawcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy

Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o

powyższych okolicznościach.  W tym wypadku  postanowienia  o  karze  umownej  nie  mają

zastosowania.

2.  Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Zamawiającemu

przez  cały  okres  obowiązywania  Umowy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w

sytuacjach, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,  że wykonanie Umowy nie

leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili

zawarcia Umowy, 

2) zostanie  złożony  wniosek  o  upadłość  firmy  Wykonawcy  (Wykonawca

zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej
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sytuacji  finansowej  uzasadniającej  zgłoszenie  wniosku  o  upadłość  oraz  o

zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia

tych okoliczności).

1. Odstąpienie od umowy w wypadkach wskazanych w punktach 1-3 może nastąpić w

terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem

nieważności  takiego  oświadczenia  i  powinno  zawierać  wskazane  przyczyny

odstąpienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego wypowiedzenia Umowy w

przypadku  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  ustalonych  terminów  zakończenia

poszczególnych czynności przedmiotu zamówienia. 

§ 10.

1. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę

w  czasie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  traktowane  były  jako  poufne  i  nie  były

wykorzystywane  do  innych  celów  ani  publikowane,  bez  pisemnej  zgody

Zamawiającego.

2. W  ramach  wynagrodzenia  określonego  w  §  7  ust.  1  Wykonawca  przenosi  na

Zamawiającego  całość  autorskich  praw  majątkowych  i  praw  pokrewnych  do

dokumentacji  stanowiącej  przedmiot  niniejszej  Umowy  z  dniem  jej  odbioru  przez

Zamawiającego.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji  stanowiącej

przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca zgadza się na wyłączne wykonywanie przez

Zamawiającego  w  odniesieniu  do  dokumentacji  autorskich  praw  zależnych  

i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  z  chwilą  przeniesienia  autorskich  praw  majątkowych  

i praw pokrewnych Zamawiającemu przysługuje wyłącznie prawo do dysponowania

przedmiotem niniejszej Umowy w całości.

§ 11.

ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej,  pod  rygorem
nieważności.

2. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień
niniejszej  umowy w stosunku  do treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano wyboru
Wykonawcy w poniższym zakresie:
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1). wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na reali-
zację przedmiotu Umowy,
2). zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodo-
wanych sytuacją  finansową,  zdolnościami  płatniczymi  lub warunkami organizacyjnymi  lub
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
3). zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zaistnienia innych okoliczności, których nie
można było  przewidzieć  w momencie  zawierania  Umowy,  uniemożliwiających  wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość
dalszej realizacji przedmiotu Umowy w całości lub części;
4). jeżeli wykonanie Umowy w terminie w niej określonym stało się z niemożliwe przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, 
5). w zakresie formy lub zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdyby zacho-
wanie dotychczasowej formy lub zakresu było niemożliwe lub niecelowe ze względów tech-
nicznych, technologicznych lub z innych przyczyn niezasadne lub niemożliwe lub zaistniała
możliwość zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub innych roz-
wiązań informatycznych lub sprzętowych, korzystnych dla Zamawiającego;
6). w przypadku wprowadzenia nowej wersji oprogramowania przez producenta oprogramo-
wania wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy lub w przy-
padku możliwości zastosowania oprogramowania innego producenta, jeżeli byłby to korzyst-
ne dla Zamawiającego (np. ze względu na sposób licencjonowania, funkcjonalność oprogra-
mowania, warunki subskrypcji  itp.);
7). w przypadku zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez producenta Opro-
gramowania,  które mają lub  mogą mieć wpływ na dochowanie  warunków określonych w
Umowie lub zapewnienie Zamawiającemu wsparcia pogwarancyjnego;
8). w przypadku zmiany warunków licencjonowania Oprogramowania przez producenta lub
dystrybutora, jeżeli zmiany te byłby niekorzystne dla Zamawiającego;
9). w przypadku konieczności dostarczenia innego Oprogramowania, spowodowanej zakoń-
czeniem produkcji  lub zapowiedzią zakończenia produkcji lub wycofaniem z produkcji lub z
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przedmiotu Umowy lub zapowiedzi
wycofania z produkcji lub obrotu lub zapowiedzi zaprzestania wspierania technicznego lub
pogwarancyjnego produktu;
10). w przypadku zapowiedzi wejścia w życie przepisów prawa, które mogą mieć wpływ na
sposób lub zakres realizacji Umowy;
11).  w przypadku uzasadnionym przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu
wykonania Umowy, jeżeli przyczyny te zostały ujawnione przez Zamawiającego lub Wyko-
nawcę na etapie realizacji Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

1. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia warunków Umowy mogą nastąpić  za zgodą stron

wyrażoną  pod  rygorem  nieważności  na  piśmie,  w  formie  aneksu  do  niniejszych

istotnych  postanowień  Umowy.  Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji

niniejszej Umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą

rozstrzygane  przez  Sąd  miejscowo  właściwy  Zamawiającego.  Zabrania  się  cesji
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wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

2. Zabrania się cesji długów Zamawiającego, wynikających z realizacji  przedmiotowej

Umowy na rzecz innych podmiotów.

3. Każda ze stron Umowy jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o

każdorazowej zmianie danych adresowych wskazanych na wstępie Umowy. W razie

zaniedbania  tego  obowiązku  korespondencję  wysłaną  na  dotychczasowy  adres

uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od daty nadania przesyłki poleconej.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  Kodeksu  cywilnego,  Prawo

budowlane oraz innych właściwych dla przedmiotu Umowy przepisów prawa.

5. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki stanowią integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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