
 

 

 

 
 

(Wzór) UMOWA NR WSS/……..../2022/DZP/....... 
 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 i nast. ustawy z dnia  11 września 

2019r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z  2019r. poz. 2019 z późn. zm.) 

zawarta w dniu ..................2022r.  w  Tychach  pomiędzy:  

Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 102, (43–100 Tychy), wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302837, kapitał zakładowy                                                   

w wysokości 113 916 650,00zł, NIP 634-267-03-10, REGON 240872286 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej  „Zamawiającym”,       

a 

.............................................. przy ul…………………………………………………………………………………………………………………… 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy …............................... Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ….........................., kapitał zakładowy  w wysokości  

…..................................zł  NIP: .........................................., REGON ….................................... 

reprezentowaną przez:  

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

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

zwaną dalej „Wykonawcą”   

o następującej treści:  

§1 
Przedmiot Umowy 

Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania                                     

o udzielenie zamówienia publicznego nr 12/22/ZP/TPbN (pakiet 1), Zamawiający zamawia                                                          

a Wykonawca przyjmuje do wykonania objęcie nadzorem autorskim, w zakresie wskazanym w § 2 pkt. 1,2,3,4 niniejszej 

Umowy modułów Oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica Plus (następca InfoMedica) oraz AMMS Plus (następca 

AMMS) wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: „Oprogramowanie Aplikacyjne”), rozliczanych na 

zasadach określonych w §4 ust. 1-6.  

§2 
Zobowiązania Wykonawcy 

W ramach nadzoru autorskiego 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 niezgodnie z jego dokumentacją, 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: 

i. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili 



 

 

 

podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) 

wynosi 1 dzień roboczy; 

ii. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego 

wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;  

iii. 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: 

i. 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 7 dni roboczych; 

ii. czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego 

wyniesie do 30 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych; 

c. Zamawiający udostępni zdalny dostęp do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego dla osób 

wykonujących prace na rzecz realizacji przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zasady zdalnego dostępu określa 

Załącznik nr 4 do niniejszej 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 §3 ust. 4 

niniejszej 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 CHD, do 

momentu udzielenia odpowiedzi w systemie CHD lub drogą 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 pod adresem:…………………………………… oraz  pod numerem telefonu: …………………………………………; 

lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty  elektronicznej na adres …………………………………...  

W przypadku, gdy formularz zgłoszenia błędu zostanie przyjęty przez Wykonawcę: 

 w godzinach pomiędzy 08:00 a 16:00 dnia roboczego – traktowane jest jak przyjęte danego dnia 

roboczego; 

 w godzinach pomiędzy 16:00 a 24:00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godz. 8:00 

następnego dnia roboczego; 

 w godzinach pomiędzy 0:00 a 8:00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8:00 danego dnia 

roboczego; 

 w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8:00 najbliższego 

dnia roboczego;  

Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż przez dzień roboczy rozumieją każdy dzień od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności 

Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą 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: 

a. przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, co odbywać się 

będzie poprzez opublikowanie odpowiedniego komunikatu na witrynie Help-Desku; 

b. udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego pod adresem:………………….. 



 

 

 

3. Możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, poprzez witrynę 

Centralnego Help-Desk’u lub na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 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;  

4. Gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) Oprogramowania 

Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian 

obejmujących dodanie nowej funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą 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 będzie wykonywana po przeprowadzeniu właściwego postępowania, zgodnie z Regulaminem 

Zamawiającego,  za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawcy; zgłoszenia żądania zmiany należy dokonywać 

poprzez witrynę Centralnego Help-Desk’u lub na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań i wysokość odpłatności dla Wykonawcy będą 

każdorazowo przedmiotem odrębnego postępowania przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem obowiązującym 

u Zamawiającego .  

 
§3 

Zobowiązania Zamawiającego 
Zamawiający jest zobowiązany do: 

1. Wyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizację całości niniejszej Umowy, dane tych osób zostały wskazane 

Załączniku nr 3 do Umowy (Informacje o Zamawiającym) oraz powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie 

tych osób tej osoby (w formie pisemnej lub elektronicznej); 

2. Wykonywania niezwłocznie czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych                 

z bezpieczeństwem pracy systemu informatycznego Zamawiającego i bezpieczeństwem danych gromadzonych 

w systemie informatycznym Zamawiającego. System obejmuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie osób 

trzecich i Oprogramowanie Aplikacyjne; 

3. Powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania nieautoryzowanych zmian w 

konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych) lub sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest Oprogramowanie Aplikacyjne 

objęte niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się także do  powstrzymania się od samodzielnego 

dokonywania nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania 

Aplikacyjnego; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji 

Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprzętu komputerowego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone 

Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy lub 

przez Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy. Aktualna lista Autoryzowanych 

Przedstawicieli Serwisowych Wykonawcy zamieszczona jest na witrynie internetowej 

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

4. Dostarczenia na wniosek Wykonawcy wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania 

Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy poza siedzibą Zamawiającego, przy zachowaniu poniższej procedury: 

a. uprawiony pracownik Zamawiającego przekaże bazę danych Wykonawcy, poprzez jej skopiowanie na serwer 

FTPS o adresie: …………………………………., w pliku archiwum (np. w formacie zip) zabezpieczonym hasłem 

(minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum 2 znaki specjalne i minimum 2 cyfry). Hasło do pliku 

archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane SMS'em osobie ze Strony Wykonawcy, która 

wnioskowała o udostępnienie bazy danych. Zaszyfrowany plik archiwum z bazą danych będzie skopiowany 

przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyżej serwerze 

FTPS, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Wykonawcy, wnioskujący o udostępnienie bazy danych. 



 

 

 

b. osoby upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych mogą wnioskować 

o udostępnienie bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego przy użyciu indywidualnego konta na serwerze 

FTPS; 

c. listę osób mogących udostępniać bazę danych ze strony Zamawiającego, przy użyciu indywidualnego konta 

na serwerze FTPS, o którym mowa powyżej (wraz z adresem e-mail i numerem telefonu komórkowego), 

zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy;  

d. dostęp do serwerów FTPS wymaga uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem. Każdy użytkownik zarówno ze 

strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, chcący skorzystać z zasobów serwera i mając do tego uprawnienie: 

wynikające ze wskazania go w Załączniku nr 3 lub nadane Wykonawcy, będzie zobowiązany do posiadania 

własnego identyfikatora; 

5. Delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do świadczenia 

usług określonych niniejszą Umową;  

6. Zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, wymienione w Załączniku               

nr 1 było używane wyłącznie przez użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. 

oprogramowania zgodnie z dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy; 

7. Dokonywania prawidłowo zakwalifikowanych zgłoszeń, w tym zakwalifikowanych zgodnie z przyjętymi                      

w Umowie definicjami zgłoszeń ewentualnych błędów, zgodnie z procedurą przewidzianą niniejszą Umową;  

8. Dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego,                      

o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego oraz materiałów potrzebnych do wykonania 

usług w zakresie niniejszej Umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem; 

9. Przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, 

które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub 

wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy 

Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne); 

10. Zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym pracy                          

w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego; 

11. Udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego lub 

oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych w §2 niniejszej 

Umowy; 

12. Zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w §2 niniejszej Umowy,       

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP; 

13. Zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, objętego usługami określonymi w §2 

niniejszej Umowy, o ile to będzie konieczne. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4; 

14. Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych powyżej, okoliczność ta traktowana będzie jako 

zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie terminów przewidzianych 

Umową. 

 

§4 
Płatności 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej wysokości: 

- netto ................................. zł 

(słownie ............................................................................................................... złotych) 

- brutto ................................... zł 

(słownie............................................................................................................... złotych), 

2. Zapłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana w dwunastu (12) równych miesięcznych częściach, tj.                                  

w  kwocie ………… zł netto (słownie: ……………… złotych netto) ; ………… zł brutto (słownie : ……………… złotych brutto) 

miesięcznie. 



 

 

 

3. Szczegółowa specyfikacja wynagrodzenia w odniesieniu do poszczególnych modułów składających się na 

Oprogramowanie aplikacyjne została określona w Załączniku nr 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 

pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacja umowy. 

4. W przypadku gdy objęte §1 ust. 1 niniejszej Umowy usługi będą wykonywane przez okres niepełnego miesiąca, 

wynagrodzenie za ten miesiąc będzie należne w wysokości proporcjonalnej do ilości dni kalendarzowych, przez 

które obowiązywała Umowa w danym okresie rozliczeniowym. 

5. Zapłata kolejnych części wynagrodzenia nastąpi z dołu na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

Wykonawca będzie wystawiał fakturę po upływie kolejnego miesiąca realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawianej do przedmiotowej umowy 

należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.Zamawiający oświadcza, 

że dokona płatności za realizację przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. 

split payment, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze 

informacji, iż płatność będzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca 

zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze informacji, iż płatność będzie dokonana z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 
§5 

Okres obowiązywania Umowy 
1. Umowę zawarto na czas określony na 12 miesięcy, tj.:  od dnia …………... do dnia …………….. jednak nie dłużej niż 

do czasu wyczerpania kwoty umowy brutto,  o której mowa w § 4 ust. 1 

 

§6 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. treść i integralność (zawartość) danych, otrzymywanych i przechowywanych przez Zamawiającego; 

b. jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania Oprogramowania 

Aplikacyjnego, związane z nieprawidłowym korzystaniem z Oprogramowania Aplikacyjnego; 

c. skutki korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego; 

d. skutki dokonywania modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby inne niż upoważnione przez 

Wykonawcę; 

e. skutki udostępnienia hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika względem 

Wykonawcy, włącznie z treścią wiadomości przekazywanych przez użytkownika lub przez niego odbieranych, 

osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub regulaminów Wykonawcy oraz umów z 

podmiotami trzecimi, które biorą udział w świadczeniu usług; 

f. skutki wadliwego działanie sieci telekomunikacyjnej; 

g. nieprawidłowe działanie lub brak działania Oprogramowania Aplikacyjnego spowodowane nieprawidłowym 

działaniem lub brakiem działania oprogramowania osób trzecich, w tym komunikującego się 

z Oprogramowaniem Aplikacyjnym;; 

h. skutki nieautoryzowanej ingerencji Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych Oprogramowania 

Aplikacyjnego; 

i. wadliwe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego wynikające z niewystarczających właściwości i konfiguracji 

serwerów sieciowych i stacji roboczych; 

 
 
 
 
 



 

 

 

§7 
Kary umowne 

1. Za każdą niewykonaną w terminie, a objętą Umową, usługę, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej 

w wysokości 0,1% od wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust 1. za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1Umowy   

3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek 

uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego zgodnie z §11 ust. 5. 

4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek 

za niewypełnianie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy, (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia wymogu zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o prace  w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w określonym w §11 ust.3 terminie, żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu  zatrudnienia 

pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 200,00zł za każdy dzień zwłoki; 

6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto, określonego w §4 ust.1 

7. Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych określonych § 7 niniejszej umowy powstałych w 
wyniku jednego zdarzenia.    

§8 
Siła Wyższa 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie 

się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które 

zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 

wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o 

takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego 

uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności 

należnych z tytułu wykonanych usług. 

4. Okres występowania Siły Wyższej i jej następstw powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług 

określonych w Umowie. 

§9 
Poufność 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie 

udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach                  

i klientach Stron, jak również: 

1) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej 

Umowy; 

2) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych; 

3) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

4) innych informacji prawnie chronionych; 

które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę 

ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile 

informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących 



 

 

 

przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz 

podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest 

objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których 

mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, 

podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom 

audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia 

przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje 

wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności 

opisanych w niniejszym rozdziale. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej 

Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych. 

4. Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania 

ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji 

do wiadomości publicznej, pod warunkiem nie ujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych. 

5. Zamawiający oświadcza, że spełni w imieniu Wykonawcy – w zakresie udostępnionych Danych osobowych - 

obowiązek informacyjny Wykonawcy, o którym mowa w art. 14 RODO – wobec osób i reprezentantów, którymi 

Zamawiający posługuje się przy zawarciu Umowy, realizacji postanowień Umowy. Przedmiotowy obowiązek 

będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane 

Wykonawcy. Obowiązek jest realizowany w oparciu o wzór klauzuli, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy. 

 
§10 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Aplikacyjnego, którego 

dotyczy niniejsza Umowa oraz posiada prawo do czerpania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez osoby 

trzecie.  

2. Oprogramowanie Aplikacyjne, którego dotyczy niniejsza Umowa jest chronione prawem autorskim wynikającym               

z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający                             

i Wykonawca zobowiązują się do respektowania tych praw niezależnie od powstałych okoliczności. 

3. Zasady korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego reguluje odrębna umowa licencyjna. 

 

§11 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności                         

w zakresie realizacji zamówienia, tj.: programisty.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów  i dokonywania 

ich oceny, 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę/ Podwykonawcę, osób wykonujących czynności                       

w zakresie realizacji zamówienia: 

1) Stosownie do treści art. 281 ust. 2 pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp, Wykonawca dokumentuje zatrudnienie osób,                  



 

 

 

o których mowa w art. 95 ustawy PZP najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca/Podwykonawca 

dostarczy Zamawiającemu OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie stanowić będzie załącznik do 

umowy. 

2) Stosownie do treści art. 281 ust.2 pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp Wykonawca dokumentuje zatrudnienie osób,                         

o których mowa w art. 95 ustawy PZP w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,                      

w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 

UMOWY/UMÓW o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy zawarte w  ust.3. pkt 1) (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia UMOWY/UMÓW powinna zostać zanonimizowana, w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL i wynagrodzenia pracowników); Informacje takie jak: imię, 

nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ww. dokumentów w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z ustępem 3 pkt.2) powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę świadczących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8 ustawy PZP Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy PZP oraz nałożenia sankcji z tytułu niespełnienia  przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia jak poniżej. 

1) Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, wskazanej przez 

Zamawiającego w §7 ust. 5 umowy. 

2) Za działania lub zaniechania Podwykonawcy w przedmiocie spełnienia przez Podwykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 95 ustawy PZP odpowiada Wykonawca, względem którego Zamawiający może wystąpić z żądaniem 

zapłaty kary umownej. 

3) Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa  w art. 95 

ustawy Pzp oraz za pośrednictwem Wykonawcy, Zamawiający przeprowadzi stosowną kontrolę, dotyczącą 

pracowników Podwykonawców, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy 

dysponować osobami zdolnymi i uprawnionymi do jej realizacji. W szczególności wymóg dotyczy wymaganych 

kwalifikacji i doświadczenia, które wskazane zostały w SWZ dla osób realizujących przedmiot umowy. W przypadku 

zmiany tych osób w toku realizacji niniejszej umowy, osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać 

wymagane kwalifikacje i doświadczenie nie niższe, niż osoby które zastępują. Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego o zmianie w/w osób –najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od momentu 

zaistnienia zmiany. W sytuacji zmiany osób realizujących umowę Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosowanych kwalifikacji  i doświadczenia. 

8. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczenia, o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności wskazanych 

w ust 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 



 

 

 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę, datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz zgodę osób wykonujących pracę do przetwarzania 

danych osobowych. 

§ 12  

Podwykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy, przedmiot zamówienia wykona samodzielnie/z udziałem 

podwykonawcy (niepotrzebne skreślić): …………………………………………………………………………………………  

2. Zakres części zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy: 

………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego, pisemnego poinformowania Zamawiającego  o zamiarze  

zaangażowania każdego podwykonawcy poprzez podanie nazwy proponowanego  podwykonawcy, zakresu 

wykonywanej części zamówienia, osób umocowanych do reprezentowania  podwykonawcy oraz uzasadnienie 

konieczności zaangażowania podwykonawcy w trakcie realizacji   przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie do 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji nie  zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zaangażowanie podwykonawcy. 

5.  Każde stwierdzone wprowadzenie podwykonawcy bez poinformowania zamawiającego będzie traktowane,  jako 

rażące naruszenie warunków umowy i będzie mogło stanowić podstawę do  odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej. W umowie z 

podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby termin zapłaty nie był dłuższy niż określony w umowie między 

Wykonawcą a Zamawiającym, licząc od momentu zapłaty przez Zamawiającego. 

7.  Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty za wynagrodzenia   należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Zamawiający nie 

poniesie odpowiedzialności za zapłatę należnego wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę. 

8. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, nie wyłącza obowiązku spełnienia przez 

wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami umowy, w tym dotyczących osób określonych                  

w §11. 

9. W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzeniu nowego podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

przed dokonaniem takiej zmiany, do poinformowania o tym fakcie zamawiającego pisemnie w terminie do 7 dni.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków umowy (w tym 

odnoszących się do osób wskazanych w §11 i Informacji Poufnych) oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania 

jak za własne.    

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność odszkodowawczą za  szkody powstałe 

w związku z wykonywaniem usług stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność także za wszelkie szkody wynikające z działania osób trzecich, którymi posługuje się w wykonaniu 

przedmiotu umowy, w tym za działania lub zaniechania podwykonawców. Ograniczeń odpowiedzialności z art. 429 

Kodeksu Cywilnego nie stosuje się 

 
§13 

Zmiany Umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian Umowy w następującym zakresie i na następujących warunkach: 

1) zmian w Umowie w przypadku nabycia przez Zamawiającego licencji na korzystanie z dodatkowych modułów 

Oprogramowania Aplikacyjnego, zmianie może ulec zakres modułów wskazanych w niniejszej Umowie oraz 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) zmian w Umowie w celu ustalenia odmiennych zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy,                      

w szczególności zmiany okresów rozliczeniowych, 



 

 

 

3) zmian w Umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy. 

 
 

§14 

Rozwiązanie umowy 

1. Wypowiedzenie umowy może być wykonane przez każdą ze Stron za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, od dnia doręczenia drugiej stronie pisemnego powiadomienia, , a w 

szczególności w przypadku: naruszenia przez Stronę postanowień niniejszej umowy, zwłoki Wykonawcy w realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności naruszenia § 2 ust. 1 umowy, udostępnienia przez Wykonawcę i bez 

zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej danych osobowych osób trzecich podlegających ochronie  

2. Każda ze stron umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku z naruszeniem przez drugą 

stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej strony ze 

skutkiem natychmiastowym, gdy:  

a. wobec drugiej strony otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości 

zostanie zajęty majątek drugiej strony lub w razie istotnego pogorszenia kondycji finansowej drugiej strony; 

b. po upływie 90 dni od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej strony wynikających z umowy w 

rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie siły 

wyższej; 

c. po ustaniu siły wyższej druga strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania umowy lub nie spełniła 

swojego świadczenia wynikającego z niniejszej umowy w ciągu 14 dni licząc od dnia ustania działania siły 

wyższej; 

d. druga strona naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w §9 niniejszej 

umowy  

e. Wykonawca nie posiada ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej na okres realizacji przedmiotu umowy  
lub nie przedłużył jej  ważności obowiązywania, 

6. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać 

w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia                      

o odstąpieniu od Umowy.  

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

9. Odstąpienie musi zostać złożone pisemnie pod rygorem nieważności.  

10. Zapisy niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości wypowiedzenia lub odstąpienia od 

umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego lub prawa zamówień publicznych.  

 
§15 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia określone niniejszą umową winny być składane i dokonywane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i przesyłane listem poleconym lub pocztą kurierską albo doręczane w oryginale 

na adres określony poniżej. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r.                  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej Umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w 



 

 

 

jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem 

zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). 

5. Wykonawca zobowiązany jest  posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem opłacenia 
składek. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 
umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulega rozwiązaniu w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie nowej polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia. 
W przypadku niedoręczenia Zamawiającemu kopii polisy w terminie 3 dni od zawarcia Umowy bądź nieodnowienia 
przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu  
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy. 

6.  Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Spis załączników: 
 
Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy 

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 3 – Informacje o Zamawiającym 

Załącznik nr 4 – Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów 

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji Umowy 

 
 
 
 
 

Zamawiający:        Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzór umowy sporządziła: 

Beata Zacharyasz 

Specjalista ds. zamówień publicznych 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy nr  
Formularz zgłoszeniowy 

 

 

Typ dokumentu: 
 ZGŁOSZENIE BŁĘDU  
 UWAGA/PROPOZYCJA ZMIANY  
 ŻĄDANIE ZMIANY (PŁATNEJ) OPROGRAMOWANIA 

APLIKACYJNYGO 

 
Zgłoszenie przesłać na adres e-mail: ……………..  
 
 

Nazwa Jednostki 
Zgłaszającej 

Megrez Sp. z o. o. 

Adres  
Miasto 
Tychy 

Ulica, nr 
Edukacji 102 

Umowa nr  

Zgłaszający 
Imię i nazwisko:  
Komórka organizacyjna:  
 

Kontakt 
Telefon: 
 e-mail: 

 

Klasyfikacja: 

 Błąd krytyczny 
 Błąd zwykły 
 Modyfikacja 
 Rozszerzenie 

 

Wersja Systemu, wersja modułu, platforma bazodanowa, platforma systemowa: 
  
 

Treść zgłoszenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:hdzdrowie@asseco.pl


 

 

 

Załącznik nr 3 do Umowy nr: …………………………….. 
 

Informacje o Zamawiającym 
 

Dane Zamawiającego: 

 Dane zarejestrowane: Dane poprawne (korekta) 

Nazwa jednostki: Megrez Sp. z o.o.  

Adres: Edukacji 102; 43-100 Tychy  

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 6342670310  

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: 

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



 

 

 

Załącznik nr 4 do Umowy nr 29/DW/NA/Ganso/2022 
Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów 

 

 
Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia 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 Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony 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: 

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 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 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, 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 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. 

  



 

 

 

Załącznik nr  5 do Umowy nr  
 

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji Umowy 
 
Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych jest………………………………….. (administrator). 
Dane kontaktowe: 
Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: ………………………………… lub pisemnie na adres siedziby 
administratora./ 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy zawartej pomiędzy administratorem a Megrez 
Sp. z o.o.   
a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f 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 (RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość wykonywania 
umów z kontrahentami oraz możliwość kontaktowania się w związku z wykonywaniem Umowy. 
 
Źródła i zakres danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich: 
Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, nr telefonu, adres  
e-mail  od Megrez Sp. z o.o. 
Okres, przez który dane będą przetwarzane: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy zawartej 
pomiędzy administratorem a Megrez Sp. z o.o. 
 
Odbiorcy danych: 
Pani/Pana dane mogą być:  

 organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

 osobom upoważnionym przez administratora, 

 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na 
administratorze obowiązków, m.in.: 

o podwykonawcom,  
o podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  

 podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności 
dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,   

 – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z 
poleceniami administratora.  
 
Przekazywanie danych osobowych poza EOG: 
Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na 
podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez 
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.Stosowane przez Microsoft standardowe 
klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: 
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST). 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą: 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania.  
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony 
danych.   



 

 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 
 
Profilowanie 
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 
 

 


