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Załącznik nr3 do Zapytania ofertowego 

UMOWA  

Nr CSIOZ/……/2020  

zawarta pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowanym przez:  

………… - Dyrektora  

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanymi łącznie „Stroną” lub „Stronami” umowy.  

Po przeprowadzeniu postępowania o numerze WZ.270.59.2020 zawarta została umowa (zwana dalej 

„Umową”), o następującej treści:  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację dwóch 

badań dotyczących świadomości (realizowanego w I i III etapie zamówienia) i postaw wobec 

Internetowego Konta Pacjenta (realizowanego w II etapie zamówienia). 

2. Przedmiot zamówienia dzieli się na następujące etapy:  

I – zrealizowany w terminie do dnia 17.04.2020 r.; 

II – zrealizowany w terminie do dnia 11.05.2020 r.; 

III – zrealizowany w terminie do dnia 10.12.2020 r. 

3. W ramach przygotowania i realizacji badań, o  których mowa w ust. 1 Wykonawca wykona 

następujące zadania:  

1) opracowanie szczegółowej koncepcji metodologicznej oraz harmonogramów badań,  

2) dobór próby badawczej do badań wraz z uzasadnieniem, 

3) skonstruowanie kwestionariuszy wywiadów na potrzeby badania,  

4) zgodna z zaakceptowanymi przez Zamawiającego koncepcjami metodologicznymi 

i harmonogramami realizacja, monitorowanie i kontrola prowadzonych badań,  

5) opracowanie wyników oraz przygotowanie raportu z każdego etapu badania, 
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6) wykonanie multimedialnych prezentacji wyników badań dla Zamawiającego oraz 

prezentacja wyników badań dla Zamawiającego podczas spotkania zorganizowanego 

w siedzibie Zamawiającego. 

4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zapewnienia zespołu 

badawczego, którego członkowie posiadają doświadczenie w realizacji badań ilościowych wskazane 

w załączniku nr 1 do umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierownika projektu 

i członków zespołu w stosunku do osoby wskazanej w ofercie pod warunkiem, iż będą posiadali 

kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ofercie.  

5. Wykonawca będzie realizował badania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej umowy. Szczegółowe 

harmonogramy wraz z określeniem terminów realizacji badań zostaną opracowane przez 

Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu Umowy od dnia zawarcia Umowy 

do 10 grudnia 2020 roku.  

7. Przedmiot Umowy niezbędny jest do realizacji zadania w zakresie promocji produktów 

projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych 

o Zdarzeniach Medycznych (P1).” 

§ 2 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Dowodami odbioru przedmiotu umowy będą pisemne protokoły odbioru, podpisane przez 

osoby wskazane w § 5 ust. 2 i 3 . Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

2. Zamawiający ma możliwość odsunięcia od realizacji zadania osób wskazanych w § 1 ust. 4, 

wobec których pojawią się istotne zastrzeżenia odnośnie jakości jego pracy w każdym momencie 

trwania umowy.  

3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości i problemów związanych z wykonaniem 

przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego drogą mailową, na adres: …………………………..  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag zgodnie ze specyfikacją załącznika nr 1 

do czasu uzyskania materiałów zgodnych z umową. Ewentualna zmiana czasu realizacji 

któregokolwiek zadania wymienionego w harmonogramach w załączniku nr 1 do umowy w związku 

z wnoszonymi uwagami wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej – aneksu do Umowy.  

§ 3 

OŚWIADCZENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie do 

wykonywania powierzonych mu czynności. W szczególności Wykonawca oświadcza, że na dzień 

podpisania umowy posiada aktualne certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów 

w kategorii CATI i CAPI.  
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2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona z zachowaniem najwyższej 

staranności, zgodnie z kwalifikacjami i posiadaną wiedzą, a także z zachowaniem zasad etyki 

i neutralności.  

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu 

umowy osobom trzecim. W przypadku uzyskania zgody przez Wykonawcę za działania tych osób 

odpowiada jak za własne. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej 

bez uzyskania zgody Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem 

natychmiastowym.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag i sugestii Zamawiającego podczas 

wykonania przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami nr 1 - 2 do niniejszej umowy oraz że 

rozumie i akceptuje ich treść.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, także po zakończeniu realizacji umowy.  

7. Obowiązek ten nie dotyczy informacji jawnej, publicznej, opublikowanej przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, jakie 

zostaną przekazane przez Zamawiającego oraz jakie zostaną uzyskane, zebrane w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy.  

9. Wykonawca oświadcza, że badania, które stanowią przedmiot umowy, nie były wcześniej 

współfinansowane ze środków publicznych. 

10. Strony zobowiązują się do ścisłej i bieżącej współpracy w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy. 

11. Strony zobowiązują się w zakresie danych osobowych do postępowania zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 

do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących danych osobowych, 

uzyskanych od drugiej Strony w czasie realizacji niniejszej Umowy. Ponadto Licencjobiorca 

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, w których posiadanie wejdzie w związku 

z niniejszą Umową, niezależnie od sposobu ich przekazania.  

12. Strony oświadczają, że w zakresie obejmującym ochronę danych osobowych posiadają 

niezbędną wiedzę oraz gwarantują prawidłowe wykonanie obowiązku  w tym zakresie oraz 

spełniają wszelkie wymogi przewidziane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

§ 4 

WYNAGRODZENIE  

1. Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

w kwocie brutto ……. zł (słownie …………. złotych i …/100), w tym stawka … VAT, w tym za:  
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1) wykonanie I etapu realizacji badań zgodnie z założeniami opisanymi w załączniku nr 1 

do umowy w kwocie brutto ……. zł (słownie …………. złotych i …/100) w tym stawka …..VAT, 

2) wykonanie II etapu realizacji badań zgodnie z założeniami opisanymi w załączniku nr 1 

do umowy w kwocie brutto ……. zł (słownie …………. złotych i …/100) w tym stawka …..VAT,  

3) wykonanie IIII etapu realizacji badań zgodnie z założeniami opisanymi w załączniku nr 1 

do umowy w kwocie brutto ……. zł (słownie …………. złotych i …/100) w tym stawka …..VAT.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca w związku z realizacją Umowy.  Wynagrodzenie obejmuje również 

przeniesienie praw autorskich. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy na podstawie faktur, wystawionych w oparciu 

o protokoły odbioru etapów wnioskujące o rozliczenie finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany 

w fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę 

zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków 

w postaci elektronicznej lub papierowej niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 

2020 roku . 

6. Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne 

związane z realizacją Umowy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 

roku, poz. 2191).  

7. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

do Zamawiającego za pośrednictwem platformy. 

 

§ 5  

PRZEDSTAWICIELE STRON I KOMUNIKACJA 

 

1. Strony przy realizacji umowy będą się porozumiewać, w szczególności: dokonywać ustaleń, 

zgłaszać uwagi, zastrzeżenia, zlecać badania, przesyłać raporty drogą elektroniczną na wskazane 

w ust. 2 i 3 adresy mailowe oraz dane określone w ust. 4.  

2. Zamawiający wyznacza na swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją 

Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego, współpracę w zakresie jej realizacji oraz 

uprawnionego do odbioru prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy:  Pan/i 

…………………………………….. tel. ………………………………..;  email: …………………..@csioz.gov.pl . 
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3. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją 

Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy, współpracę w zakresie jej realizacji oraz uprawnionego 

do czynności odbioru prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy:  

Pana/Panią……………………………………..…..tel.………………….  

email:…..…………………………    

4. Korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie prowadzona w języku 

polskim za pomocą telefonu, faksu, poczty, w tym elektronicznej, i powinna być kierowana na niżej 

podane dane:  

1) dla Zamawiającego: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, adres e-mail:  

kancelaria@csioz.gov.pl, tel. 22 597-09-59; 

2) dla Wykonawcy: adres: …, tel.…,  e-mail: … .  

5. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie 

danych, o których mowa w ust. 2-4 powyżej. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

aneksu, staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony.   

6. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 nie są uprawnione do dokonywania zmian Umowy oraz składania 

oświadczeń o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy.  

 

§ 6  

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE  

1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory, w tym raporty lub ich części oraz inne materiały 

użyte lub zawarte w związku z realizacją Umowy, w tym z przeprowadzonego badania, które 

stworzy, wykorzysta lub będzie posługiwał się przy wykonywaniu Umowy nie naruszają praw osób 

trzecich ani przepisów prawa oraz jest uprawniony do ich stworzenia, wykorzystywania, 

dostarczenia lub posługiwania się w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy oraz, 

że Zamawiający będzie uprawniony do ich wykorzystania i posługiwania się nimi w zakresie 

wynikającym z Umowy i jej celu.   

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1, na mocy umowy Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów stanowiących przedmiot 

umowy z chwilą ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z wykonanych przez Zamawiającego opracowań 

wszystkich elementów stanowiących przedmiot umowy oraz na rozporządzanie nimi, tj. wyraża 

zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego prawa zależnego.  

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych 

do wszystkich elementów stanowiących przedmiot umowy.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich 

elementów stanowiących przedmiot umowy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 
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do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1231 ze zm.), a w szczególności poprzez:  

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub 

poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 

zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;  

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany);  

4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie,  

5) publiczne udostępnianie wszystkich elementów stanowiących przedmiot umowy w ten 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;  

6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;  

7) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną  

i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie,  w tym także 

poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;  

8) prawo do wykorzystywania wszystkich elementów stanowiących przedmiot umowy 

do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, a także do oznaczania 

lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów 

jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;  

9) prawo do rozporządzania opracowaniami wszystkich elementów stanowiących 

przedmiot umowy oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji 

na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji.  

6. Zamawiający ma prawo wykorzystywania wszystkich elementów w całości lub części w celach 

informacyjnych, promocyjnych oraz w celu realizacji swoich zadań, w tym ustawowych.  

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonanie autorskich 

praw zależnych do elementów wymienionych w §1, stanowiących przedmiot umowy.  

8. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał nadzoru autorskiego przed 

rozpowszechnianiem utworów, także w postaci zmienionej lub we fragmentach, a także, że nie 

będzie korzystał z prawa do oznaczania utworu, w szczególności danymi twórców. Wykonawca 

oświadcza, że jest uprawniony do złożenia powyższego zobowiązania także na rzecz i w imieniu 

twórców utworów uprawnionych z tytułu osobistych praw autorskich.  
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9. Z chwilą protokolarnego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy nośników, na których elementy wymienione w ust. 1 zostały przekazane 

Zamawiającemu.  

10. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone elementy wymienione w ust.1 jedynie 

do celów własnej dokumentacji.  

11. Wraz z przekazaniem elementów wymienionych w ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na jego 

pierwsze publiczne udostępnienie.  

12. Nabycie praw nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie.  

13. Zamawiający nabywa własność przekazanych mu utworów, w szczególności raportów lub ich 

części z chwilą ich przekazania.  

14. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz zależnych praw autorskich 

na powyżej wskazanych polach eksploatacji następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 1 Umowy.  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem 

autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy i zobowiązuje 

się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych.  

 

§ 7 

KARY UMOWNE  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kar umownych w następujących przypadkach:  

1) zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy po terminach, o których mowa w załączniku nr 

1 (harmonogramy realizacji – pkt 3.3.4 i 3.4.4.):  

a) w przypadku I etapu realizacji badań – w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 4, ust. 1 pkt 1 za każdy dzień roboczy zwłoki w czasie realizacji danego zadania 

Wykonawcy, 

b) w przypadku II etapu realizacji badań – w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4, ust. 1 pkt 2 za każdy dzień roboczy zwłoki w czasie realizacji danego zadania 

Wykonawcy, 

c) w przypadku III etapu realizacji badań – w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4, ust. 1 pkt 3 za każdy dzień roboczy zwłoki w czasie realizacji danego zadania 

Wykonawcy, 

2) zaangażowania kierownika projektu lub członka zespołu badawczego niezgodnie 

z postanowieniami zawartymi w § 1 ust.4 – w wysokości 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 1, 2 i 3, 

3) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 

30% kwoty łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 1, 2 i 3.  
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 

kwota zastrzeżonej kary nie pokryje w pełni wysokości poniesionej szkody.  

3. Suma kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku rażących nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do wymagań 

Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w 

ramach tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, w 

szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności 

niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 

potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia, na podstawie noty obciążeniowej. 

 

§ 8 

ZMIANA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

ich nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Zamawiający dopuszcza w szczególności możliwość zmiany postanowień Umowy w 

następujących przypadkach:  

1) zmiana postanowień Umowy będąca następstwem zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z których treści wynika konieczność lub 

zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy;  

2) zmiana przedmiotu Umowy w wyniku braku posiadania przez Zamawiającego środków 

na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnymi warunkami; w tym przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;  

3) zmiana przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac 

w  przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania 

i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym 

wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;  

4) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy zaistnieje przerwa w realizacji 

zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub od Zamawiającego lub w przypadku 

zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie 

można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania;  

5) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian 

będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z niniejszym 

Umową;  

6) zmiana terminu realizacji Umowy w wyniku zmian w strukturze i organizacji 

Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania prac przez Wykonawcę;  



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

9 

7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które nie były znane w momencie 

wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia 

postępowania lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub w przypadku zmniejszenia 

zakresu przedmiotu zamówienia lub gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o 

ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego 

wykonania Umowy; przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu;  

8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych 

umów mających bezpośredni związek z niniejsza Umową, przy czym wynagrodzenie 

Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu.   

3. Zmiany Umowy mogą być dokonywane w innych przypadkach, poza ust. 2, w przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa. 

4. Zmiana adresów poczty elektronicznej oraz osób, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 następuje 

poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga aneksu.  

5. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy bez odrębnego wzywania Wykonawcy do prawidłowego 

wykonania umowy, w szczególności w przypadku:  

1) nie przystąpienia do wykonywania przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych 

tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,  

2) zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  

3) zaniedbań po stronie Wykonawcy, uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy,  

4) powierzenia wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z § 3 ust 3,  

5) wykonania przedmiotu umowy niezgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od zakończenia Umowy niezależnie od 

podstawy prawnej.  

8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

9. Odstąpienia można wykonać w terminie 60 dni od dnia obowiązywania Umowy. 

  

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1145, z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).  

2. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 lub 

dodatkowe dni będące dniami roboczymi u Zamawiającego, zwane dalej w Załączniku nr 1 „dniami 

roboczymi”. 
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3. Spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

4. Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych 

jest prawo polskie.  

5. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.   

6. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią:  

Załącznik nr  1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  

Załącznik nr 2 - WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY.  

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

8. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez ostatnią ze Stron. 

 

    Zamawiający:            Wykonawca:  
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Załącznik nr 2 do Umowy nr CSIOZ/…../2020 

Protokół odbioru przedmiotu umowy 

 

Sporządzony dnia ……………….. w ……………… i dotyczący odbioru 

1. Koncepcji metodologicznej, harmonogramu, kwestionariusza, raportu  i prezentacji 

multimedialnej zawierających podsumowanie i wnioski z badania świadomości i postrzegania 

Internetowego Konta Pacjenta oraz powiązanych z nim e-usług – I etap realizacji.1  

2. Koncepcji metodologicznej, harmonogramu, kwestionariusza, raportu  i prezentacji 

multimedialnej zawierających podsumowanie i wnioski z badania postaw, barier i motywacji 

związanych z aktywowaniem Internetowego Konta Pacjenta i korzystaniem z powiązanych z 

nim usług i funkcji – II etap realizacji.1 

3. Koncepcji metodologicznej, harmonogramu, kwestionariusza, raportu  i prezentacji 

multimedialnej j zawierających podsumowanie i wnioski z badania świadomości i 

postrzegania Internetowego Konta Pacjenta oraz powiązanych z nim e-usług – III etap 

realizacji. 1 

 

przygotowanych na podstawie Umowy nr ……………… z dnia …………… r. zawartej z …………………… . 

 

Uwagi:………………………………………………………………… 

 

 

Zamawiający z dniem …………………………………….. dokonuje odbioru usługi.  

 

 

Data sporządzenia protokołu:………………………………………. 

 

 

 

1 Skreślić, jeżeli nie dotyczy.  

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 


