
 

 
 

Załącznik nr 25 do Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją  
Zarządzenie Nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 27.01.2017 r. 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

PROJEKT UMOWY NR DZp.380.3.15.2018.DI.212 – po zmianie z dnia 22.05.2018 

 

zawarta w dniu .................................. roku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział 

X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala - Andrzeja Krawczyka 

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a: 

 

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

z siedzibą:  ..............................................................................................................................................  

(NIP: …………………………, REGON: …………………………) 
 

reprezentowanym/ą przez: 

1.  ............................................................................................................................................................  

2.  ............................................................................................................................................................  

zwanym/ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 

 

§ 1 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 

ze zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP został 

wyłoniony Wykonawca do realizacji zadania „Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla 

oprogramowania Infomedica, AMMS oraz SIZ”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy. 

 

§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy: 

1. W ramach nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 Umowy, Wykonawca zapewnia: 

1) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez 

Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym 

miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego 

działania):  

a) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie 

Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej 

w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych 

lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności 

z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego: 

(1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy 



 

 
 

zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi ……godzin; 

(2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 

Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia 

czynności serwisowych;  

(3) w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. 

rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; 

w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego 

będzie traktowana jako błąd zwykły; 

b) w pozostałych przypadkach, określanych jako „błędy zwykłe”- błędy Oprogramowania 

Aplikacyjnego inne niż błędy krytyczne: 

(1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania 

zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy 

zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych; 

(2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 

Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili rozpoczęcia 

czynności serwisowych; 

c) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych 

i Oprogramowania Aplikacyjnego dla osób  wykonujących prace na rzecz realizacji przez 

Wykonawcę Umowy. Zasady zdalnego dostępu określa  Załącznik nr 5 do Umowy. 

d) w przypadku braku możliwości udostępnienia zdalnego dostępu, czas reakcji oraz czas 

naprawy ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na udostępnienie przez Zamawiającego,  

w sposób określony w § 4 ust. 4 Umowy  kopii bazy danych i czas niezbędny na jej 

uruchomienie w siedzibie Wykonawcy. 

e) czas reakcji i czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt 

Oprogramowania Aplikacyjnego ulega zawieszeniu na okres oczekiwania na 

przedstawienie przez Zamawiającego uzupełniających informacji niezbędnych do 

usunięcia błędu, liczony od momentu wystąpienia z mailowym zapytaniem przez 

Wykonawcę lub zapytaniem o dodatkowe informacje przekazanym przez system Help-

Desku, do momentu udzielenia odpowiedzi w systemie Help-Desku lub droga mailową; 

f) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie 

uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;  

g) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową 

Help-Desk’u Wykonawcy; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie 

internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie (z zastrzeżeniem 

niezwłocznego potwierdzenia zgłoszenia poprzez witrynę internetową Help-Desku, e-mail 

lub faks) pod numerem telefonu: 

(1) ……………………….. dla połączeń z telefonów stacjonarnych; 

(2) ……………………….. dla połączeń z telefonów komórkowych. 

lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres 

………………………….., opcjonalnie faksem na numer ………………….; wzór 

formularza stanowi Załącznik nr 3 do Umowy; wypełnienie jednego formularza może 

dotyczyć tylko jednego rodzaju błędu występującego w konkretnym module; 

(1) w przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę: 

(a) w godzinach pomiędzy 08:00 a 16.00 dnia roboczego – traktowane jest jak przyjęte 

danego dnia roboczego; 

(b) w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty 

o godz. 8.00 następnego dnia roboczego; 

(c) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty  



 

 
 

o godz. 8.00 danego dnia roboczego; 

(d) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty  

o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego;  

h) dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż przez dzień roboczy rozumieją każdy 

dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

b) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, w zakresie dotyczącym istniejącej 

funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową, w zakresie wymaganym 

zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie 

obowiązujących Zamawiającego, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, 

z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do: 

i) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania 

Aplikacyjnego, co odbywać się będzie poprzez opublikowanie odpowiedniego komunikatu 

na witrynie Help-Desku; 

ii) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji 

Oprogramowania Aplikacyjnego),  poprzez serwer ftp: ……………………………………; 

c) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania 

Aplikacyjnego, poprzez witrynę Help-Desk’u lub na formularzu, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do 

dokonywania zmian Oprogramowania Aplikacyjnego, o których mowa w punkcie 

poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju 

Oprogramowania Aplikacyjnego;  

d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji 

płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową (propozycji jego udoskonaleń, 

modyfikacji i rozwoju) oraz zmian obejmujących dodanie nowej funkcjonalności 

Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową, w zakresie wymaganym zmianami 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie 

obowiązujących Zamawiającego, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, przy czym 

realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres Umowy; zgłoszenia żądania 

zmiany należy dokonywać poprzez witrynę Help-Desku, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji 

zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, 

§ 3 

1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UODO. 

2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy  

i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, 

Zamawiający na podstawie art. 31 UODO powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów 

danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu 

Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej 

Oprogramowania Aplikacyjnego (umieszczonej w wersji elektronicznej na serwerze ftp: 

dwftp.gliwice.asseco, jednak wyłącznie w celu ich opracowania, utrwalania i przechowywania na 

podstawie UODO. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub 

celu przekraczającym zakres i cel opisany powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 UODO 

oraz z rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczny służące do 

przetwarzania danych osobowych. 

4. Wykonawca zapewnia, że od dnia 25 maja 2018 r. t. stosowania Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 



 

 
 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, będzie przetwarzać 

powierzone Umową dane osobowe zgodnie z RODO. Niemniej w przypadku stwierdzenia przez 

Strony konieczności wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, Strony wspólnie uzgodnią środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych, na potrzebę realizacji Umowy 

danych osobowych przewidziane przepisami RODO. W przypadku zmiany ustawodawstwa 

polskiego w zakresie ochrony danych osobowych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej związanego 

z wejściem w życie RODO a mającego znaczący wpływ na zapisy niniejszego artykułu, Strony 

zobowiązują się uzgodnić środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych 

osobowych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami powszechnie obowiązującymi. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do należytego 

wykonania usług objętych Umową. 

6. Wykonawca zapewnia o stałej i pełnej gotowości do realizacji przedmiotu Umowy. 

7. W czasie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest spełniać wszystkie zalecenia 

Zamawiającego niezbędne dla właściwej realizacji Umowy, z zachowaniem wymogów 

obowiązujących przepisów prawa. 

§ 4 

1. Strony Umowy wskazują następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Łukasz Lewandowski - tel. 32 6218314, 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………… - tel. ………………………… 
 

2. Strony zgodnie oświadczają, że Umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania do 

bieżących kontaktów w sprawie realizacji Umowy, w tym do przekazywania i odbierania 

dokumentów. 

§ 5 

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie miesięczne w kwocie netto: …………… PLN powiększone o należną kwotę 

podatku VAT według obowiązującej stawki  ...%, co daje kwotę brutto: …………… PLN 

(słownie: ………………………… złotych …./100).  

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi netto: 

……………. PLN powiększone o należy podatek VAT według obowiązującej stawki ….%, co 

daje kwotę brutto: …………….. PLN (słownie: ……… złotych 00/100.) 

3. Strony postanawiają, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne na rzecz Wykonawcy przelewem 

na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie …… dni, licząc od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu. 

Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż 90 dni kalendarzowych nie 

daje Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonaniem Umowy. 

6. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub opóźnienia  

w usunięciu wad stwierdzonych przy protokolarnym odbiorze wykonanych usług, wysokość 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych 

ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 8 Umowy. 

7. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanych usług przez cały okres trwania Umowy. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto za wykonanie przedmiotu Umowy wyłącznie 

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do Umowy 

pod rygorem nieważności. 

§ 6 

1. Wykonawca zapewni wykonanie usług z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony 

przeciwpożarowej w miejscu wykonywania usługi. 



 

 
 

§7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

1) 0,2% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia  

w wykonaniu przedmiotu Umowy; 

2) 0,2% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia  

w usunięciu błędów opisanych w § 2 Umowy; 

3) 10% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, w razie rozwiązania lub odstąpienia 

od Umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca; 

4) 10% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za zaprzestanie wykonywania 

obowiązków wynikających z Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego; 

5) 10% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za naruszenie zakazu określonego 

w § 11 Umowy; 

6) 5% wartości Umowy netto, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, z tytułu niespełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób 

wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia; 

7) 500,00 PLN brutto, za naruszenie któregokolwiek z innych obowiązków nałożonych Umową - 

za każde z naruszeń. 
 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywistej straty. 

§ 8 

1.  Umowa została zawarta na okres od dnia ...................... r. do dnia 28.02.2021 r. 

2.  Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w przypadku: 

1) nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy; 

2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; 

3) nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, w tym 

w szczególności nie rozpoczęcia wykonywania usług, nieuzasadnionego przerwania oraz braku 

podjęcia i kontynuacji usług mimo wezwania ze strony Zamawiającego. 
 

3.  Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w przypadku wystąpienia  

którejkolwiek z powyższych okoliczności wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający dowiedział 

się o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do  odstąpienia. 

4.  W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie o 

zapłatę za usługi już wykonane i bezusterkowo przyjęte przez Zamawiającego. 

§ 9 

1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z Umowy. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z Umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, 

związanych z nim stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym, które spowodowały 

bądź przyczyniły się do spowodowania szkody po stronie Zamawiającego lub naraziły go na 

powstanie takiej szkody, wskutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy ani jego części innemu 

podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego. 



 

 
 

§ 11 

1. W razie spowodowania szkody w związku z realizacją Umowy Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność do pełnej wysokości poniesionych przez Zamawiającego strat. 

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usług będących przedmiotem Umowy. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto Umowy, określonej w § 6 ust. 1 

Umowy, przez cały okres jej obowiązywania. 

4. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiadającej co 

najmniej warunkom określonym w ust. 3 powyżej, niezwłocznie - na każde żądanie 

Zamawiającego. 

§ 12 

1.  Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiany przepisów regulujących realizację usług objętych umową – w takim wypadku zmiany 

umowy będą mogły dotyczyć sposobu realizacji usług, w szczególności wymogów 

dotyczących składu personelu, środków transportu i ich wyposażenia, itp. oraz wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku 

Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana 

Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy  

z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy; 

3) zmiany stawki podatku VAT dla usług wyszczególnionych Formularzy cenowym (Załączniku 

nr 1 do Umowy) -  zmiana cen jednostkowych brutto nastąpi z dniem wejścia w życie aktu 

prawnego zmieniającego stawkę, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian. 
 

3.  W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z  późn. zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

Zamawiający dopuszcza zmianę cen za poszczególne elementy zamówienia. Zmiana cen 

jednostkowych - na podstawie wyników rokowań między Wykonawcą a Zamawiającym lub 

zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji wzrostu cen jednostkowych - zostanie 

wprowadzona do Umowy w formie aneksu (jeżeli Umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 12 

miesięcy). 
§ 13 

1.  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP, Ustawy KC oraz 

inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa powszechnego. 

2.  Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza (według oferty), że powierzy Podwykonawcy/om wykonanie następującej 

części zamówienia: 

Lp. Nazwa/y części zamówienia Nazwa/y i adres/y Podwykonawcy/ów 

   
 

2. Zamawiający może żądać, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 



 

 
 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi 

Podwykonawcami na warunkach określonych w SIWZ jak dla Podwykonawców po 

każdorazowym wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

7. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy przewidziani 

do realizacji zamówienia byli zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę. Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca lub Podwykonawca przedłożył wraz z Umową wykaz osób przewidzianych do 

realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem/ami Wykonawcy lub Podwykonawcy, że zatrudnia 

na podstawie Umowy o pracę osoby wskazane w wykazie, stanowiącym/i załącznik/i do wykazu. 

W przypadku zmiany składu osobowego Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo do aktualizacji wykazu wraz z załącznikami w terminie natychmiastowym (w dniu 

rozpoczęcia pracy w zakresie przedmiotu zamówienia). 

8. Zamawiający uprawniony jest do nieograniczonego weryfikowania przedłożonych przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów w zakresie zatrudnionych osób. W przypadku, gdy 

Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do 

przedłożenia przed ZUS lub KRUS, Wykonawca lub Podwykonawca na pierwsze wezwanie 

bezzwłocznie je dostarczy. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji 

zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 6) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę. 

§ 15 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający 

informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, adres: ul. 

Gliwicka 33, 44-201 Rybnik; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

kancelaria@psychiatria.com; Kod pola został  zmieniony

mailto:kancelaria@psychiatria.com


 

 
 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, 

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z 

zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

§ 16 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze Stron. 

2. Podpisujący Umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu których 

występują, a zawarcie Umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż ponoszą 

wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub 

z przekroczeniem jego zakresu. 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

……………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy nr DZp.380.3.15.2018.DI.212 

 

  Pozycja Licencjonowanie 

AMMS - Apteczka OPEN 

AMMS - Apteka 2 

AMMS - Gabinet 5 

AMMS - Izba Przyjęć, Oddział, 

Rozliczenia, Gruper  

OPEN 

IM - Laboratorium 4 

Dokumentacja Medyczna 

(formularze) 

OPEN  

Medyczny Portal Informacyjny 

ePacjent 

OPEN 

AMMS -  Zakażenia Szpitalne 1 

AMMS - Zlecenia OPEN 

IM - Finanse-Księgowość 5 

IM - Rachunek Kosztów 2 

IM - Rejestr Sprzedaży 2 

IM - Gospodarka Materiałowa 5 

IM - Kadry 4 

IM - Płace 4 

IM - Grafiki 6 

IM - Środki Trwałe 2 

IM - Wyposażenie 2 

System Informacji Zarządczej (SIZ) 5 



 

 
 

Załącznik nr 3 do Umowy nr DZp.380.3.15.2018.DI.212 

Formularz zgłoszeniowy 
 

WYKONAWCA 

Typ dokumentu: 

ZGŁOSZENIE BŁĘDU  

OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNYGO 

 

WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY:                                             NR FAKSU: …………………… 
Zgłoszenie dotyczy: 

 Systemów administracyjnych 

 

 Systemów medycznych 

 

- proszę wybrać system, którego dotyczy zgłoszenie i przesłać na adres ……………………………. 

 

Symbol zewnętrzny  

 

- proszę wpisać dowolny symbol identyfikujący zgłoszenie w ewidencji Zgłaszającego 

Tytuł zgłoszenia Umowa nr ........................... 

Zgłaszający Kierownik Wdrożenia ze strony Wykonawcy / 

Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy realizujący świadczenia na rzecz Wykonawcy / 

Administrator Oprogramowania Aplikacyjnego 

* proszę podkreślić właściwą funkcję Zgłaszającego 

Kontakt Imię, nazwisko, nazwa i adres firmy / komórka organizacyjna / tel., e-mail  

Szpital ............................................. 

Adres Szpitala Miasto 

 

Ulica, nr 

 

Dotyczy modułu: Nazwa modułu 

 

Klasyfikacja:  Błąd krytyczny 

Błąd zwykły 

Termin  

zgłoszenia 

Data Godzina Czy dzień roboczy? (TAK/NIE) 

Wymagany termin 

reakcji 

Reakcja Diagnoza Naprawa 

 

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY:  

Przyjmujący pracownik 

Hot Line 

Imię, nazwisko, nazwa i adres firmy / komórka organizacyjna / tel., e-mail  

 

 

Podpis Przyjmującego: 

Nr wewn. Zgłoszenia  Klasyfikacja:  Błąd krytyczny 

Błąd zwykły 

Termin przyjęcia 

 

Data Godzina Czy dzień roboczy? 

(TAK/NIE) 

Zobowiązany do udzielenia 

odpowiedzi przedstawiciel 

Wykonawcy 

Imię, nazwisko, nazwa i adres firmy / komórka organizacyjna / tel., e-mail  

 

 

Termin odpowiedzi Data Godzina 

Wymagany termin reakcji Reakcja Diagnoza Naprawa 

 
WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY: WYPEŁNIA PRACOWNIK HOT LINE: 

Program, posiadana wersja, platforma bazodanowa:  Odpowiedź: 

 



 

 
 

Treść Zgłoszenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Podpis Zgłaszającego 

 

 

Podpis Pracownika Hot Line 

 

Imię, nazwisko, tel., e-mail: 

 
Imię, nazwisko, tel., e-mail: 

 

 



 

 
 

Załącznik nr 4 do Umowy nr DZp.380.3.15.2018.DI.212  
 

Informacje o Zamawiającym 
 

Dane Zamawiającego: 

 Dane zarejestrowane: 
Dane poprawne (korekta) 

Nazwa jednostki:   

Adres:   

Główny adres e-mail Zamawiającego*:   

Akceptacja dostarczania informacji 

dotyczących pakietu Oprogramowania 

Aplikacyjnego na w/w adres e-mail 
(TAK/NIE): 

  

Nr telefonu:   

Nr faksu:   

NIP   

REGON   

Wpis do KRS prowadzonego przez:   

KRS   

Adres WWW:   

Identyfikator Zamawiającego w systemie 

zgłoszeń: (przydziela administrator systemu obsługi  

zgłoszeń) 
 

 

 

  



 

 
 

Osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego i/lub osoby upoważnione do internetowej rejestracji zgłoszeń i/lub osoby mogące udostępniać bazę 

danych ze Strony Zamawiającego: 
TYTUL IMIONA NAZWISKO STANOWISKO TELEFON E_MAIL REPREZ ADM ADM_K MED MED_K U_DB AKT KOD_OSOBY 

              

              

              

              

 

 
Legenda: 

e-mail   -indywidualny służbowy adres pracownika, 
Reprez  - osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego przy zawieraniu umów handlowych (wartości: TAK/NIE), 

Adm   - osoba uprawniona do rejestrowania zgłoszeń dla systemów administracyjnych w imieniu Zamawiającego (wartości: TAK/NIE), 
Med   - osoba uprawniona do rejestrowania zgłoszeń dla systemów medycznych w imieniu Zamawiającego (wartości: TAK/NIE), 

Adm_K  - osoba pełniąca rolę koordynatora** zgłoszeń systemów administracyjnych Zamawiającego (wartości: TAK/NIE), 

Med_K  - osoba pełniąca rolę koordynatora** zgłoszeń systemów medycznych Zamawiającego (wartości: TAK/NIE), 
U_BD  - osoba upoważniona do udostępnienia baz danych systemów medycznych i administracyjnych Zamawiającego (wartości: TAK/NIE), Osobie takiej przydzielane jest imienne konto na serwerze 

FTP Wykonawcy …………………… 

Akt  - osoba będąca aktualnie pracownikiem Zamawiającego (wartości: TAK/NIE), 
Kod_Osoby  - identyfikator przydzielany przez administratora systemu obsługi zgłoszeń – przydziela Wykonawca. 

 

Uwaga ! Ważne ! 
Bardzo prosimy o podanie indywidualnych służbowych adresów e-mail dla każdego pracownika zaangażowanego w przesyłanie zgłoszeń. 

Zalecamy wskazanie maksymalnie kilku osób odpowiedzialnych za rejestracje zgłoszeń w ramach całej jednostki.  

Koordynatorami** zgłoszeń powinny być osoby będące merytorycznymi liderami w ramach obszarów, w których pracuje Oprogramowanie Aplikacyjne. 
W przypadku zmian na liście osób upoważnionych do reprezentowania Klienta i/lub osób upoważnionych do internetowej rejestracji zgłoszeń i/lub osób mogących udostępniać bazę danych ze Strony 

Zamawiającego, Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę poprzez przesłanie zaktualizowanego  załącznika nr 3. 

 

 

* Główny adres e-mail Zamawiającego – adres, na który przesyłane są informacje dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego 

** Rola koordynatora umożliwia przegląd oraz modyfikację zgłoszeń innych osób rejestrujących zgłoszenia w imieniu Zamawiającego. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanego powyżej Głównego adresu e-mail Zamawiającego przez Wykonawcę ………………… z siedzibą  

w ………………………………………………………………………………………. w celach marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. 

Powyższa zgoda może być wycofana przez Zamawiającego w każdym czasie, w sposób wolny od opłat.  

 

Zamawiający:        Wykonawca:



 

 
 

Załącznik nr 5 do Umowy nr DZp.380.3.15.2018.DI.212 

Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów 

 

 

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy lub Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu 

Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy 

realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 1. Udostępnienie 

1. W celu realizacji usług o których mowa w § 2 niniejszej Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy, 

lub Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu  Wykonawcy, przez Zamawiającego niezwłocznie na 

wezwanie Wykonawcy w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony.  

2. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez 

administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł. 

3. Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu. 

§ 2. Zasady korzystania  

1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca lub Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy: 

a. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy; 

b. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do 

realizacji niniejszej umowy;  

2. Wykonawca lub Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy może wnioskować o dane logowania tylko i 

wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby 

należytej realizacji niniejszej Umowy 

3. Zabrania się Wykonawcy lub Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu  Wykonawcy przekazywania 

danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji umowy. 

4. Zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z niniejszej Umowy.  

 

§ 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu 

1. Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń: 

a. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału 

VPN; 

b. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie 

bezpiecznego terminala; 

c. Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez 

udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych. 

d. Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer. 

2. Na wezwanie Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, Zamawiający przekaże 

osobie realizującej wynikające z zapisów umowy prace identyfikator użytkownika (login) wraz z hasłem dostępu oraz 

innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy lub 

Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych 

identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta  

e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. 

Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy lub Autoryzowanego 

Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy. 

 

 

 

 

 


