
 

Wzór Umowy 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

U M O W A 

 

zawarta w dniu                                      w Warszawie  

pomiędzy: 

 

Skarbem Pa ństwa - Ministerstwem Zdrowia  (NIP 525-19-18-554) z siedzibą 00-952 

Warszawa, ul. Miodowa 15,  

zwanym dalej „Zamawiaj ącym”, 

reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia, 

w imieniu którego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem działa: 

…………………………………………… 

a 

…………………………………… z siedzibą ………………………, ul. ……………….  wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………, 

……………………………….…., pod numerem …………………… o kapitale zakładowym w 

wysokości ………………… zł (słownie: ………………zł), wpłaconym w całości,  

zwaną dalej „Wykonawc ą”, 

reprezentowaną przez: 

…………………………….., 

………………………………,  

wyłonioną w wyniku przeprowadzonego postępowania nr …… w dniu ……………………..2017 r. 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).  

Strony zawierają umowę następującej treści: 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi, polegającej na 

dostarczaniu codziennego serwisu informacyjnego wraz z dostępem do archiwum od dnia 

……….…., zwanego dalej „Serwisem”, stanowiącego bazę danych, spełniającą cechy utworu 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), zawierającego wiadomości krajowe i z zagranicy.  

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera SIWZ, sta nowi ący zał ącznik do umowy.  

2. Wykonawca przyznaje Zamawiającemu prawo do wykorzystywania informacji pochodzących 

z Serwisu w ramach niżej wymienionych pól eksploatacji: 



a) w zakresie utrwalania Serwisu poprzez wprowadzanie do pamięci komputera/serwera 

sieciowego i utrwalanie w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej, 

b) w zakresie rozpowszechniania Serwisu poprzez wykorzystanie informacji dla realizacji 

ustawowych zadań Ministra Zdrowia i Zamawiającego. Przekazywanie fragmentów 

Serwisu w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail i w formie papierowej.  

3. Inne formy wykorzystywania Serwisu nie są objęte zezwoleniem i wymagają osobnego, 

pisemnego zezwolenia Wykonawcy.  

4. Dostęp do Serwisu będzie odbywał się przez stronę internetową, za pomocą przekazanych 

Zamawiającemu przez Wykonawcę haseł dostępu. 

5. Zamawiający każdorazowo przy wykorzystaniu danych z Serwisu, zobowiązuje się wskazać 

Wykonawcę jako źródło ich pochodzenia. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu …. hasła umożliwiające dostęp do 

Serwisu będącego przedmiotem niniejszej umowy oraz … hasło do archiwum. 

2. Zamawiający nie ma prawa udostępniać haseł osobom trzecim oraz zobowiązuje się 

odpowiednio je zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą. 

3. W przypadku powzięcia informacji o złamaniu hasła lub zaznajomieniu się z hasłem 

w jakikolwiek inny sposób przez osobę trzecią, Zamawiający zobowiązuje się powiadomić 

Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres…………………… 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany haseł dostępu. O wszelkich zamianach haseł 

Zamawiający będzie powiadomiony przez Wykonawcę najpóźniej 7 dni przed wprowadzaną 

zmianą pocztą elektroniczną na adres: biuro-bp@mz.gov.pl 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu całodobową, dostępną siedem dni w tygodniu 

obsługę techniczną, udostępni numer telefonu (tel. ……………) i adres mailowy 

(………………), pod którymi Zamawiający może zgłosić usterkę techniczną lub awarię.  

2. O każdej niemożności skorzystania z Serwisu Zamawiający poinformuje dział informatyczny 

Wykonawcy (tel.: ……………., e-mail: ……………….). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek technicznych oraz awarii bez zbędnej 

zwłoki, jednak nie później niż w czasie 24 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego 

oraz poinformowania o sprawnym funkcjonowaniu Serwisu Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje możliwością utrzymania i nadzoru on-line nad 

serwerem oraz umożliwia utrzymanie 24 godzinnego dostępu do Serwisu. 

 

§ 4. 



1. Wykonawca może wprowadzać innowacje techniczne w systemie on-line oraz w dostępie do 

Serwisu. O planowanych zmianach zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego  

z siedmiodniowym wyprzedzeniem na adres: biuro-bp@mz.gov.pl 

2. Wszelkie prace związane z podnoszeniem standardów technicznych Serwisu będą 

wykonywane na koszt Wykonawcy. 

 

§ 5. 

Zamawiający zobowiązuje się łączyć z Wykonawcą on-line na własny koszt. 

 

§ 6. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opisanym w §1, w tym za prawo do 

wykorzystywania informacji pochodzących z Serwisu na polach eksploatacji określonych w 

§1 ust.2, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej 

wysokości ……….. zł netto, (słownie: …………. zł), powiększone o obowiązującą stawkę 

VAT, co daje kwotę brutto ………. zł ( słownie: ………… zł). 

2. Wynagrodzenie będzie uiszczane w formie opłat miesięcznych w wysokości: …………zł 

netto (słownie: ………… zł) powiększone o obowiązującą stawkę VAT, co daje kwotę brutto 

……….. zł (słownie: ………….. zł).  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w wyniku zmiany stawki podatku VAT wymaga 

zgody Stron umowy i zawarcia aneksu do niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się uiszczać opłatę, o której mowa w ust. 2, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura będzie 

wystawiana po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usług. 

5. Za dzień uregulowania płatności wynikających z niniejszej umowy przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.  

7. W przypadku zwłoki w uiszczaniu opłat Zamawiający zobowiązuje się zapłacić odsetki w 

wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 

8. W przypadku przerwy dłuższej niż przewidziano w § 3 ust. 3 w udostępnianiu Serwisu, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty opłaty brutto 

określonej w ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę przerwy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1. 

10. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zastrzeżone 

kary umowne. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 



 

 

 

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, iż przygotowując Serwis działa zgodnie z etyką zawodową, 

zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przez przepisy prawa,  

a w szczególności przez przepisy prawa prasowego, Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia dokładności  

i rzetelności informacji pochodzących z Serwisu, ochrony interesów osób trzecich,  

a w szczególności dóbr osobistych osób trzecich.  

 

§ 8. 

1. Wykonawca oświadcza, że Serwis stanowi bazę danych, zawierającą utwory w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Serwisu  

i utworów nim objętych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie umożliwiającym zawarcie niniejszej umowy. 

 

§ 9. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności należnych 

mu od Zamawiającego na osoby trzecie. 

 

§ 10. 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

§ 11. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku 

niewykonywania umowy lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy: 

− w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy; 

− gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy. 



3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 12. 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeks cywilny, 

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, Strony zobowiązują się do podjęcia 

rozmów w przedmiocie ugodowego załatwienia sporu. 

 

§ 13. 

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą ze strony 

Zamawiającego jest Dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia, a w razie jego 

nieobecności – osoba przez niego wskazana. 

 

§ 14. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJ ĄCY 

 

 

 

......................................................    ...................................................... 

 

 

 

 

 

 


