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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 

 
 
 
 

Ogólne Warunki Umowy  
 

Przedmiot umowy 
§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy polegającego na 
przeprowadzeniu pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych  
w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

2.  Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w IV częściach, zwanych 
dalej „Częściami”.  

3. W ramach Części I, Wykonawca będzie zobowiązany do:  
1) opracowania we współpracy z Zamawiającym dokumentu pn. „Metodyka określająca 

kryteria i sposób wyboru podmiotów leczniczych do pilotażu” oraz wyboru podmiotów 
leczniczych, w których zostanie przeprowadzony pilotaż na podstawie 
zatwierdzonego przez Strony dokumentu;  

2) rozbudowy posiadanego przez Wykonawcę systemu informatycznego HIS  
o funkcjonalności niezbędnej do dostarczenia wymaganych raportów, o których mowa 
w pkt 4; 

3) udzielenia gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie systemu 
informatycznego HIS oraz udzielenie wsparcia technicznego podmiotom leczniczym 
w okresie trwania pilotażu, oraz przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia 
pilotażu w danym podmiocie leczniczym objętym pilotażem; 

4) zaprojektowania i zbudowania raportów oraz zapewnienia kierownikom podmiotów 
leczniczych objętych pilotażem lub upoważnionym pracownikom zatrudnionych  
w tych podmiotach oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego dostępu do 
raportów za pośrednictwem przeglądarki internetowej, niezwłocznie po rozpoczęciu 
pilotażu; 

5) udzielenia bezpłatnej licencji niewyłącznej podmiotom leczniczym objętych pilotażem 
przez okres trwania tego pilotażu oraz tym podmiotom leczniczym, które podejmą 
decyzję o dalszej realizacji pilotażu - przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia 
Pilotażu w danym podmiocie leczniczym objętym pilotażem;  

6) przygotowania szablonów opieki pielęgniarskiej, w tym zorganizowanie paneli 
eksperckich, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia; 

7) opracowania we współpracy z Zamawiającym dokumentu pn.: „Raport  
z przeprowadzonego pilotażu”, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia. 

4. W ramach Części II Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń  
z zakresu stosowania Słownika ICNP® w formie warsztatów z wykorzystaniem aplikacji, 
która będzie stosowana w pilotażu dla wszystkich uczestników pilotażu i upoważnionych 
pracowników Zamawiającego.  

5. W ramach Części III, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń: 
1) z zakresu obsługi rozbudowanego systemu HIS w formie warsztatów  

z wykorzystaniem aplikacji, która będzie stosowana w pilotażu dla wszystkich 
uczestników pilotażu i upoważnionych pracowników Zamawiającego; 

2) z zakresu obsługi rozbudowanego systemu HIS dla pracowników do spraw 
informatycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych objętych pilotażem; 

3) z zakresu korzystania z aplikacji www do raportów dla upoważnionych pracowników 
Zamawiającego. 
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6.  W ramach części IV Wykonawca będzie zobowiązany do:  
1)  zakupu i wyposażenia podmiotów leczniczych w sprzęt umożliwiający przeprowadzenie 

pilotażu, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia;  

2)  udzielenia gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie sprzętu,  
o którym mowa w pkt 1 w okresie 12 miesięcy od dnia przekazania sprzętu podmiotowi 
leczniczemu. 

7.  Zamawiający udostępni w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, nieodpłatnie 
podmiotom leczniczym objętym pilotażem, przetłumaczony na język polski Słownik ICNP® 
wyłącznie na czas realizacji pilotażu oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu 
pilotażu w danym podmiocie leczniczym.  

8. Po wykonaniu każdej Części zgodnie z postanowieniami umowy i szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia, zostanie podpisany bez zastrzeżeń i uwag ze strony 
Zamawiającego protokół odbioru cząstkowego. Po podpisaniu wszystkich protokołów 
odbioru cząstkowego zostanie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego.   

9. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołów odbioru cząstkowego i końcowego 
przedmiotu umowy niezwłocznie po ich przedłożeniu przez Zamawiającego, nie później 
jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania każdego z nich.  

10.Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego bez 
zastrzeżeń i uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.  

 
§ 2. 

Termin realizacji umowy 
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31 grudnia 
2019 r.      
 

Sposób realizacji przedmiotu umowy  
§ 3. 

1. W ramach Części I, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 Zamawiający podpisze  
z 16  podmiotami leczniczymi odrębne umowy dotyczące zasad współpracy w zakresie 
umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia w tych podmiotach pilotażu oraz przekazania 
przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia 
personelu zatrudnionego i zaangażowanego w realizację pilotażu w danym podmiocie 
leczniczym.    

2. W przypadku braku możliwości wyboru i podpisania umów, o których mowa w ust. 1, 
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia pilotażu w podmiotach leczniczych 
w liczbie mniejszej niż wskazanej w ust. 1, z zastrzeżeniem, iż pilotaż zostanie 
przeprowadzony, w co najmniej 16 oddziałach szpitalnych podmiotów leczniczych 
objętych pilotażem. W przypadku powyższej zmiany liczby podmiotów leczniczych, 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej od 
Zamawiającego.  

3. W podmiotach leczniczych, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi pilotaż  
z wykorzystaniem systemu informatycznego HIS, w którym zaimplementowano tworzenie 
i obsługę elektronicznej dokumentacji medycznej. W przypadku podmiotów leczniczych, 
które nie prowadzą elektronicznej dokumentacji medycznej, Wykonawca będzie 
zobowiązany do wdrożenia wymaganej funkcjonalności HIS. 

 
§ 4. 

1. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 ust. 3 pkt 2, Wykonawca zobowiązuje 
się, aby rozbudowa systemu informatycznego HIS była zgodna z Polską Implementacją 
Krajową HL7 CDA zalecaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 
z wytycznymi, zasadami i rekomendacjami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

2. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1  
ust. 3-6 nie może powodować ponoszenia dodatkowych kosztów przez podmiot leczniczy 
objęty pilotażem.  
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§ 5. 

W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 4, Wykonawca zobowiązuje 
się do umożliwienia kierownikom podmiotów leczniczych objętych pilotażem oraz 
upoważnionym pracownikom Zamawiającego dostępu do raportów za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej, w okresie trwania pilotażu oraz przez kolejnych 12 miesięcy od 
daty zakończenia pilotażu w danym podmiocie leczniczym objętym pilotażem.  

 
§ 6. 

1.  Po przeprowadzeniu przez Wykonawcę paneli eksperckich, o których mowa w § 1 ust. 3 
pkt 6 opracowane zostaną: 
1) rekomendowane podzbiory Słownika ICNP® dla każdego typu oddziału danego 

podmiotu leczniczego objętego pilotażem;   
2) szablony planów opieki pielęgniarskiej dla każdego typu oddziału danego podmiotu 

leczniczego, objętego pilotażem; 
3) rekomendacje w zakresie wykorzystania słownika ICNP® w rejestrowaniu interwencji 

pielęgniarskich wykonywanych przez pielęgniarki; 
4) reguły dla szablonów planów opieki pielęgniarskiej na podstawie karty wywiadu oraz 

weryfikacji zdarzeń niepożądanych. 
2. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 6, Wykonawca opracuje  

w ramach paneli eksperckich niezbędne szablony planów opieki pielęgniarskiej dla co 
najmniej 2 oddziałów podmiotu leczniczego o różnych specjalnościach.  

3. W przypadku braku możliwości wyboru i podpisania umów przez Zamawiającego w liczbie 
wskazanej w § 3 ust. 1, oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na przeprowadzenie 
pilotażu w liczbie mniejszej niż wskazanej w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem, iż pilotaż 
zostanie przeprowadzony w co najmniej 16 oddziałach szpitalnych podmiotów leczniczych 
objętych pilotażem, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania szablonów opieki 
pielęgniarskiej dla większej liczby oddziałów podmiotu leczniczego po akceptacji przez 
Zamawiającego.  

4. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 6, Wykonawca zapewni 
udział w każdym panelu eksperckim co najmniej 3 ekspertów ds. słownika ICNP® oraz co 
najmniej 3 przedstawicieli (pielęgniarki biorące udział w pilotażu) podmiotów leczniczych 
objętych pilotażem. Wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia poszczególnych 
ekspertów zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  

5. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty wynikające z organizacji paneli eksperckich,  
w  szczególności koszty wynagrodzenia, koszty dojazdów i zakwaterowania ekspertów ds. 
Słownika ICNP® oraz koszty dojazdów i zakwaterowania przedstawicieli podmiotów 
leczniczych biorących udział w pilotażu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej 
paneli eksperckich na płycie CD/DVD lub na pendrive w formie docx, w terminie do 14 dni 
do dnia zakończenia paneli eksperckich.   

 
§ 7. 

1. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się 
do doposażenia oddziałów szpitalnych objętych pilotażem w: 
1) tablety medyczne, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia; 
2) mobilne stacje pielęgniarskie (wózki z komputerami pozwalające na dostęp do 

systemu informatycznego HIS z miejsc wykonywania interwencji pielęgniarskich), 
zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; 

3) inne urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, o ile Wykonawca uzna za 
konieczne ich zastosowanie w celu realizacji przedmiotu umowy; 

4) zapewnienia łączności bezprzewodowej, w przypadku, gdy w oddziale podmiotu 
leczniczego objętego pilotażem nie będzie takiej łączności lub będzie ona 
niewystarczająca do uruchomienia systemu informatycznego HIS na tabletach 
medycznych lub mobilnych stacjach pielęgniarskich. 
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2. Doposażenie podmiotów leczniczych objętych pilotażem w sprzęt, o którym mowa  
w ust. 1, nie będzie powodowało zwiększenia kwoty wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 17 ust. 1. 

3. Po zakończonym pilotażu, Wykonawca przekaże nieodpłatnie wszystkim podmiotom 
leczniczym objętych pilotażem na własność sprzęt, o którym mowa w ust. 1.      

 
OBSŁUGA TECHNICZNA (WSPARCIE TECHNICZNE)  

 
§ 8. 

1.   W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1, Wykonawca będzie 
zobowiązany do wsparcia technicznego, w szczególności poprzez udzielenie konsultacji 
telefonicznych podmiotom leczniczym objętych pilotażem, w godzinach 8.00-16.00.  

2. Wykonawca w ramach wsparcia technicznego, o którym mowa w ust. 1 będzie 
zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń dla upoważnionych pracowników do spraw  
informatycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych objętych pilotażem.   

3.  Wykonawca, przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia pilotażu w podmiocie 
leczniczym objętym pilotażem będzie świadczył usługę wsparcia w zakresie 
wykorzystania modułu pielęgniarki, na zasadach analogicznych do tych, na jakich 
świadczy wsparcie dla pozostałych modułów systemu informatycznego HIS. Świadczenie 
wsparcia technicznego w tym zakresie nie będzie powodowało ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów przez podmiot leczniczy objęty pilotażem.  

 
 

GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY 
§ 9. 

1.  Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie 
systemu informatycznego HIS na okres 12 miesięcy od dnia jego wdrożenia w podmiocie 
leczniczym objętym pilotażem.   

2.  W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt 
wszelkie dostrzeżone awarie dotyczące systemu informatycznego HIS.   

3.  Termin usunięcia awarii krytycznych, nie może być dłuższy niż 24 godziny od dnia 
zgłoszenia reklamacji przez podmiot leczniczy, natomiast termin usunięcia awarii 
niekrytycznych – nie dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez podmiot 
leczniczy. 

4. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę drogą elektroniczną, faksem lub 
pisemnie w godzinach pracy podmiotu leczniczego. 

5.  Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego zapewni: 
1) dostarczenie i instalację korekt oprogramowania w przypadku wystąpienia wad 

w funkcjonalności systemu informatycznego HIS,  
2) rozwiązywanie bieżących problemów i usuwanie stwierdzonych wad funkcjonalności 

systemu informatycznego HIS. 
6.  Gwarancja nie obejmuje wad, uszkodzeń i nieprawidłowego działania systemu 

informatycznego HIS, będących skutkiem: 
1) nieprzestrzegania zasad obsługi i konserwacji oprogramowania, określonych 

w dokumentacji systemu informatycznego HIS, instrukcjach i innych dokumentach,  
2) dokonywania samowolnych zmian i napraw, używania oprogramowania bądź wraz  

z nim innych aplikacji, systemów i programów, które nie posiadają stosownego 
dopuszczenia lub też łączenia oprogramowania w sposób nie zaakceptowany przez 
Wykonawcę. 

 
SZKOLENIA 

§ 10. 
1.  Wykonawca przeprowadzi szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 4 w grupach liczących 

nie więcej niż 30 osób, w wymiarze co najmniej 8 godzin dla jednej grupy szkoleniowej,  
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz z kierownikami podmiotów leczniczych 
objętych pilotażem.   
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2. Wykonawca przeprowadzi szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 5 w grupach liczących 
nie więcej niż 20 osób, w wymiarze co najmniej 6 godzin dla jednej grupy szkoleniowej,  
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz z kierownikami podmiotów leczniczych 
objętych pilotażem.  

3.  Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla upoważnionych pracowników do spraw 
informatycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych objętych pilotażem z części 
administracyjnej modułu pielęgniarki oraz z ogólnej zasady działania modułu pielęgniarki, 
w wymiarze co najmniej 6 godzin. 

4.  Szkolenia o których mowa w ust. 1-3 Zamawiający przeprowadzi przed rozpoczęciem 
pilotażu.  

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty organizacji szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 4 i 5  
w tym koszty dojazdu i zakwaterowania uczestników. 

6. Wykonawca przeprowadzi przed rozpoczęciem pilotażu w siedzibie Zamawiającego 
szkolenia dla co najmniej 10 upoważnionych pracowników Zamawiającego z aplikacji 
WWW do raportów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 4.   

7. Uczestnicy szkoleń otrzymają przygotowane przez Wykonawcę materiały szkoleniowe  
w formie papierowej lub elektronicznej.  

8. Sale szkoleniowe oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa   
w ust. 6 zapewnia Zamawiający.  

 
Licencja i prawa autorskie  

§ 11. 
1. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie do 

wszystkich utworów - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) posiadanego przez Wykonawcę 
systemu informatycznego HIS, w tym oprogramowania, dokumentacji systemu HIS, 
kodów źródłowych, zwanych dalej „utworami”, które nie są obciążone prawami ani 
roszczeniami osób trzecich oraz wykonanie przedmiotu umowy nie wymaga zezwoleń 
osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Wykonawca ponosił będzie 
wyłączną odpowiedzialność względem tych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1, na 
podstawie pisemnej umowy udzieli podmiotom leczniczym objętych pilotażem  licencji 
niewyłącznej do korzystania z dodatkowych funkcjonalności powstałych w wyniku 
rozbudowy systemu informatycznego HIS, w szczególności modyfikacji i aktualizacji 
oprogramowania przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia pilotażu w podmiocie 
leczniczym, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3. 

3.  Licencja, o której mowa w ust. 2 upoważnia podmioty lecznicze objęte pilotażem do 
korzystania w kraju przez nieograniczoną liczbę osób uprawnionych do systemu HIS, na 
następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalania i zwielokrotnianie na papierze, na maszynowych i elektronicznych nośnikach 

informacji,  
2)  publicznego udostępniania oraz odtwarzania i wyświetlania, w tym użyczenia lub najmu 

oryginału albo egzemplarzy lub dzierżawy utworu lub jego kopii zarówno w całości jak  
i dowolnie wybranych fragmentów, jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie; 

3)  obrotu całością oraz poszczególnymi elementami utworów, w tym wprowadzania do 
obrotu;   

4) zwielokrotnienia kodu źródłowego, plików źródłowych, tłumaczenia jego formy 
(dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania  
w całości lub w części dowolnymi środkami w dowolnej formie, opracowania 
(tłumaczenia, przystosowania lub inne zmiany) bez ograniczania warunków 
dopuszczalności tych czynności, w szczególności w celu wykorzystania do współpracy 
z innymi programami; 

5) plotowania;  
6) wielokrotnego wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów, lub urządzeń 

posiadających pamięć elektroniczną oraz z urządzeń korzystających z tzw. Pamięci 
wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci 
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telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz 
danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych; 

7) udostępnienia za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym 
intranetu i intranetu; 

8) łączenia utworu w całości lub w jego części z innymi dziełami, opracowanymi poprzez 
dodanie różnych elementów;  

9) tworzenia opracowań, przeróbek utworów i dokumentacji oraz rozporządzania 
i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w  
umowie; 

10) zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; 
11) tłumaczenia utworu na różne języki obce. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich  
z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw, w tym autorskich, w związku z realizacją 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. W przypadku skierowania z tego tytułu 
roszczeń przeciwko podmiotom leczniczym, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia podmiotów leczniczych  
z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu podmiotom leczniczym 
poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści. 

 
Harmonogram działa ń  

§ 12. 
1.  Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o harmonogram działań, którego treść  

zostanie uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia 
zawarcia umowy.   

2. Za ostateczną wersję harmonogramu działań uznana będzie wersja, która uzyskała 
akceptację dokonaną w postaci elektronicznej lub pisemnej przez Zamawiającego.    

3. W trakcie realizacji umowy, harmonogram działań może być zmieniony za zgodą Stron. 
Zmiana harmonogramu działań nie stanowi zmiany treści umowy. 

4. Przeprowadzenie pilotażu w podmiotach leczniczych, które zostały objęte pilotażem nie 
może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.  

 
Zobowi ązania i świadczenia Wykonawcy   

§ 13. 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, 

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy,  
postanowieniami umowy oraz przepisami aktów prawnych 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia, na zasadzie odpowiedzialności cywilnej, 
wszelkich szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wyrządzonych 
Zamawiającemu lub osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których 
będzie wykonywał przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca 
nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 
poddostawców lub podwykonawców.  

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne prawa własności intelektualnej 
oraz dysponuje niezbędnym zapleczem organizacyjnym, kadrowym i finansowym, 
pozwalającym na wykonanie przedmiotu umowy.   

 
Zachowanie poufno ści  

§ 14. 
1.  Wykonawca  w okresie obowiązywania umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane  
w związku z wykonaniem przedmiotu umowy oraz nie udostępniać ich w jakikolwiek 
sposób osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz 
wykorzystywać je wyłącznie do celów określonych w umowie, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2.  Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów prawa. 

3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 
Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy.   

4. Zobowiązanie powyższe wiąże Wykonawcę również po wykonaniu umowy lub jej 
rozwiązaniu, bez względu na przyczynę.  

 
§ 15.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji 
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz do niezwłocznego udzielania 
Zamawiającemu odpowiedzi na jego pytania - w formie korespondencji e-mail lub na 
żądanie Zamawiającego w formie pisemnej. 

2. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie 
okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część przedmiotu umowy nie 
zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie, niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 
umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 

 
§ 16. 

Zamawiający zastrzega sobie oraz innym organom uprawnionym w ramach systemu 
wdrażania funduszy europejskich, prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy (w tym 
dokumentów finansowych), związanych z realizacją przedmiotu umowy, również po 
zakończeniu obowiązywania umowy. 

 
Warunki płatno ści  

§ 17. 
1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1,  

 i udzielenia licencji, o której mowa w § 11 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w łącznej maksymalnej kwocie……………………..zł brutto (słownie: 
……………………….), z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  będzie płatne w 4 Częściach: 
1) za Część I – w kwocie…………………. zł (słownie: ……….……………….), w tym VAT,  
2) za Część II – w kwocie…………………. zł (słownie: ……………………….), w tym VAT,  
3) za Część III – w kwocie …………………. zł (słownie: ………………..…….), w tym VAT,  
4) za Część IV – w kwocie …………………. zł (słownie: ………………….….), w tym VAT.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, będzie płatne Wykonawcy na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury za każdą zrealizowaną Część przedmiotu umowy,  
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

4. Podstawą do przyjęcia i rozliczenia przez Zamawiającego faktury, o której mowa w ust. 3  
jest podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołów odbioru cząstkowego,  
o których mowa w § 1 ust. 8. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie należności Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

8. W razie wystąpienia zwłoki w płatności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

 
§ 18. 

1.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy czynności będą 
wykonywane przez co najmniej 1 osobę posiadającą orzeczenie ustalające stopień 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 2046 i 1948).  

2.  Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu niezbędne dane umożliwiające 
weryfikację osoby, o której mowa w ust. 1, w szczególności nr orzeczenia  
o niepełnosprawności, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

3. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę danych, o których mowa w ust. 2 lub 
podania danych błędnych, Zamawiający wystąpi w formie pisemnej lub elektronicznej do 
Wykonawcy o podanie danych prawidłowych w terminie 7 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

 
Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy  

§ 19. 
1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 17 ust. 1, tj. kwotę……………………, formie………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  
w następujący sposób: 
1) 80 % kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego, o którym 
mowa w § 1 ust. 8; 

2)  20% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zwróci 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji, o której mowa w § 1 
ust. 6 pkt 2. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

 
Kary umowne    

§ 20. 
1.  W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do umowy, niezgodnego  

z prawem odstąpienia od umowy bądź niewykonania w całości przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w 
wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 -  
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,  
tj. wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę 
karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 2, należnego 
za daną Część przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną: 
1)  w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2, oraz 

terminach określonych w harmonogramie działań Zamawiający może nałożyć na 
Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;  

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających  
z § 11 Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości  
5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania 
lub nienależytego wykonania  obowiązku;  

3) w przypadku braku dostępności za pośrednictwem przeglądarki internetowej do 
raportów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 4 Zamawiający może nałożyć na 
Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 
ust. 1, za każde 12 godzin opóźnienia; 

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień gwarancyjnych wskazanych  
w § 1 ust. 6 pkt 2, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną  
w wysokości 3% wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1, za każde stwierdzone  
i udokumentowane przez podmiot leczniczy naruszenie; 
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5) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z wykonania zobowiązań 
wynikających z § 8-10 umowy Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę 
umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1, za każdy 
przypadek niewykonania zobowiązania; 

6) w przypadku nie usunięcia awarii w terminach, o których mowa w § 9 ust. 3, 
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1, za każde 24 godziny opóźnienia; 

7) w przypadku nie przedstawienia prawidłowych danych w terminie, o którym mowa  
w § 18 ust. 3,  Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 
0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 podlegają sumowaniu.    
5. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 
potrzeby uzyskania potwierdzenia.  

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy,  
z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1.  

7. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych  
w umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na 
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
Dopuszczalne zmiany w umowie 

§ 21. 
1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy 

czym zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej 
przedstawionym zakresie: 
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (w tygodniach lub w miesiącach):  

a) wynikająca ze zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  lub Zamawiającego, których nie można 
było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na 
termin realizacji przedmiotu umowy (np. spowodowane „siłą wyższą”), 

b) wynikająca z przyczyn leżących po stronie podmiotów leczniczych objętych 
pilotażem (np. zmiana terminu przeprowadzenia pilotażu w podmiocie 
leczniczym, zmiana organizacyjna podmiotu leczniczego); 

c) wystąpienia innych okoliczności, mających źródło w zobowiązaniach 
wynikających z wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER), które powodują, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie,  
o którym mowa w § 2 ust. 11 nie będzie korzystne i zgodne z potrzebami 
Zamawiającego;  

2) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej 
stawki podatku od towaru i usług (VAT) dla przedmiotu umowy, odpowiednio do 
wprowadzonej zmiany; 

3) zmiana warunków i terminów płatności (w tygodniach lub miesiącach) wynikające ze 
stopnia wykorzystania środków budżetowych i terminów ich wydatkowania; zmiany 
wynikające ze zmiany w prawie podatkowym, które podwyższą lub obniżą cenę 
przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce 
będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu 
zamówienia, pod warunkiem dostępności tych środków na rachunku bankowym 
Zamawiającego i że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i Wykonawcy;  

4) zmiana czasu trwania przerw technicznych działania systemu  informatycznego HIS, 
nie więcej niż o kolejne 12 godzin – wynikająca z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej 
staranności, a które mają wpływ na prawidłowe działanie tego systemu (np. 
spowodowane „siłą wyższą”). 

2. Strony umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. a oraz art. 144 ust. 1a-1e 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, mogą dokonać zmian 
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postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, gdy wystąpi jedna z okoliczności, wskazana w poniższych 
punktach: 
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, w chwili jej zawarcia i działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w 
§ 17 ust. 1, 

2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w podstępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian w 
umowie,  

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców  (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie zamówienia 
podwykonawcom) 

3)  zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany umowy, z zastrzeżeniem  
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
w przypadku: 

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot  
i warunki umowy; 

2) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) – wynikająca  
z reorganizacji w ramach prowadzonej przez niego działalności lub wynikająca  
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji 
uniwersalnej; 

3) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących 
rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 

4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane za zgodą obu Stron, na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 
Odst ąpienie i rozwi ązanie umowy 

§ 22.  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części – 

według wyboru Zamawiającego - bez konieczności wyznaczania Wykonawcy 
dodatkowego terminu na jej wykonanie, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
postanowień umowy: 
1)  gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu umowy 

w terminie określonym w § 2 oraz terminach określonych w harmonogramie działań;  
2) gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy w taki sposób, że czyni 

to zasadnym przypuszczenie, że umowa nie zostanie wykonana w terminie, o którym 
mowa w § 2 oraz terminach określonych w harmonogramie działań.  

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, o którym mowa  
w ust. 1, będzie przysługiwało Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku: 
1) gdy nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach;  
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2) gdy nastąpiła utrata środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację 
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o utracie takich 
środków i niezwłocznego przekazania tej informacji Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
6. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych 
w umowie.  

 


