
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego 
Formularz ofertowy   

Postępowanie nr ZO – 73/18/BD 

Dotyczące:  
opracowania założeń do programu i strategii rozwoju systemu informatycznego przy 
uwzględnieniu struktury organizacyjnej oraz charakteru działalności Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
I. OFERTĘ SKŁADA: 

Nazwa Wykonawcy  

wpisany do: 

 
 

 

• Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………...………………………………………….…. 
pod nr KRS .................................................................... 

• lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności 
Gospodarczej ................................................................. 

NIP  

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

Osoba upoważniona do kontaktu z 
Zamawiającym (imię i nazwisko, 
telefon, fax, e-mail) 
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II.  OFERTA WYKONAWCY 
1. Oferuję(-jemy)  realizację przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym 

za łączną cenę: 
 
 
Wartość netto: …………………… PLN 
 
(słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………PLN) 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
 
(słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………..……………PLN) 

 
w tym: 
 
 
Etap I: 
 
Wartość netto: …………………… PLN 
 
(słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………PLN) 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
 
(słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………..……………PLN) 
 
 
Etap II: 
 
Wartość netto: …………………… PLN 
 
(słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………PLN) 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
 
(słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………..……………PLN) 
 
 
Etap III: 
 
Wartość netto: …………………… PLN 
 
(słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………………PLN) 
 
Wartość brutto: …………………… PLN 
 
(słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………..……………PLN) 
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2. Oferuję(-jemy)  30 dniowy termin płatności od daty dostarczonej faktury. 

 
3. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami 

określonymi w Zapytaniu Ofertowym  a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia wpływające na wysokość ceny.  

 
4. Oświadczam (-amy), że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. 
 
5. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił/a:  

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

tel. .......................................... faks:……………….……….. e-mail: ……………………..………………………..….. 

 

………………………………..     ……………………………………….………………………………….…….. 

   Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego 

Oświadczenie Wykonawcy 

Postępowanie nr ZO – 73/18/BD. 

Dotyczące:  
opracowania założeń do programu i strategii rozwoju systemu informatycznego przy 
uwzględnieniu struktury organizacyjnej oraz charakteru działalności Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE WYMAGANIA OKREŚLONEGO  
W ROZDZIALE V ZAPYTANIA OFERTOWEGO PKT. 1) 

 

Oświadczam, iż posiadam certyfikat lub inne dokumenty  
(wskazać minimum dwa z pięciu poniżej wymienionych certyfikatów): 

l.p. Rodzaj dokumentu ü dotyczy  X nie dotyczy 

1  ISO 27001   

2 CISSP   

3  CISM   

4 CISA   

5 ITIL Foundation   

6 inne dokumenty 

………………………….. 

  

 

………………………………..     ……………………………………….………………………………….…….. 

   Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 

 
 



Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

 
Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego 

Oświadczenie Wykonawcy 

Postępowanie nr ZO – 73/18/BD 

Dotyczące:  
opracowania założeń do programu i strategii rozwoju systemu informatycznego przy 
uwzględnieniu struktury organizacyjnej oraz charakteru działalności Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE WYMAGANIA OKREŚLONEGO  
W ROZDZIALE V ZAPYTANIA OFERTOWEGO PKT. 2) 

 

Oświadczam, iż na czas realizacji zamówienia posiadam: 
1. co najmniej 5-letni staż pracy związany z zarządzaniem zespołem/zespołami IT, opracowywaniem   

      strategii i polityk, znajomością zagadnień dopasowania IT do wymagań biznesu, analizą procesów i    
      tworzenia procedur, wykorzystywaniem dobrych praktyk podczas wdrażania w praktyce modeli   
      biznesowych, znajomością problematyki zarządzania środowiskiem IT oraz realizacją projektów     
      teleinformatycznych wymagających przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści, 
2. certyfikat w zakresie zarządzania projektami, 
3. certyfikat w zakresie zarządzania usługami IT. 

 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia doświadczenie i wykształcenie 

  

 

 

………………………………..     ……………………………………….………………………………….…….. 

   Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy lub  pieczątka wraz z podpisem 
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Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego 
Wykaz wykonanych zamówień 

Postępowanie nr ZO – 73/18/BD 
 
Dotyczące:  
opracowania założeń do programu i strategii rozwoju systemu informatycznego 
przy uwzględnieniu struktury organizacyjnej oraz charakteru działalności Centrum 
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  

 
 

W Y K A Z  WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ  
 
 
przedstawiam wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed up ływem terminu 
składania ofert:  
 

L.p. Przedmiot usług Wartość brutto usług 
(PLN) 

Termin realizacji usług 
Podmiot, na rzecz którego 
usługi zostały wykonane  Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 

      

      

      

      

 
 
 
 
  data...................................                                  
 

                         
      
                      
………………………………………………………..…… 

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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W Y K A Z  WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ  DODATKOWYCH 

PODLEGAJĄCYCH PUNKTACJI W KRYTERIUM OCENY OFERT 
 
 
przedstawiam wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed up ływem terminu 
składania ofert:  
 

L.p. Przedmiot usług Wartość brutto usług 
(PLN) 

Termin realizacji usług 
Podmiot, na rzecz którego 
usługi zostały wykonane  Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 

      

      

      

      

 
 
 
 
  data...................................                                  
 

                         
      
                      
………………………………………………………..…… 

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego 

Wzór umowy 

 
 

 UMOWA ZLECENIA  
Nr............./.........      

zawarta w Warszawie w dniu …………………………………… roku  
pomiędzy Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, ul. 
Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, NIP 525-000-80-57, REGON 000288366, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, w imieniu którego działa: 
prof. dr hab. n. med. Jan Walewski 
zwany dalej "Zleceniodawcą" 
a: 
…………………………………….., zam. ………………………………………… Warszawa, PESEL ………………….,       
NIP …………………………………..,  zwanym dalej "Zleceniobiorcą” 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy opracowania 
założeń do programu i strategii rozwoju systemu informatycznego przy uwzględnieniu struktury organizacyjnej 
oraz charakteru działalności Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.  

2. Przedmiotowe opracowanie założeń do programu i strategii rozwoju systemu informatycznego zostanie 
zrealizowane z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 
2017 r. poz.2247. 

3. W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do opracowania kompleksowego i 
efektywnego  projektu rozwoju informatycznego, ze wskazaniem  obszarów  wymagających zmian bądź 
udoskonaleń m.in. w zakresie: 
1) opracowania założeń dot. możliwości utworzenia sieci ośrodków onkologicznych, w której 

Zleceniodawca może pełnić rolę ośrodka koordynującego, 
2) przygotowania projektu wsparcia działalności naukowo-badawczej Zleceniodawcy  

w oparciu o ONKO.SYS platformę analityczno-raportową na bazie hurtowni danych, 
3) opracowania strategii wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, 
4) opracowania strategii zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, 
5) opracowania strategii zapewnienia adekwatnego do potrzeb poziomu wydajności 

4. Opracowanie założeń do programu i strategii rozwoju systemu informatycznego przy uwzględnieniu struktury 
organizacyjnej, charakteru działalności Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
Zleceniobiorca dokona poprzez zbadanie efektywności i kompleksowości stosowanych obecnie rozwiązań 
informatycznych w  Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Sk łodowskiej–Curie w Warszawie, zarówno w  
zakresie infrastruktury technicznej i aplikacyjnej, oceny polityk i procedur, weryfikacja dokumentów związanych 
z branżą IT oraz mechanizmów gwarantujących ochronę aktywów, wiarygodności i dokładności dokumentacji, 
a także przestrzegania standardów zarządzania w bieżącej działalności. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do wykonania zadań objętych 
przedmiotem umowy 
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§ 2 
Obowiązki Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością,  
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania zadań i prac objętych 
umową.  

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy osobiście. 
3. Zleceniobiorca wykonywać będzie zadania składające się na przedmiot umowy samodzielnie, bez 

bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest jednak zobowiązany 
stosować się do wskazówek Zleceniodawcy co do sposobu wykonania tych zadań. 

4. Zleceniobiorca może wykonywać prace objęte przedmiotem umowy w siedzibie Zleceniodawcy.  
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest  do informowania Zleceniodawcy -  w formie pisemnej - o wszelkich 

trudnościach i przeszkodach w realizacji przedmiotu umowy. 
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dbania o udostępniony mu przez Zleceniodawcę sprzęt, urządzenia, 

narzędzia i materiały oraz jest odpowiedzialny za szkody, powstałe w udostępnionym mu sprzęcie, 
urządzeniach i narzędziach. 

7. Po wykonaniu zadań objętych przedmiotem niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest rozliczyć się z 
Zleceniodawcą z materiałów, środków rzeczowych, narzędzi, urządzeń, sprzętu udostępnionych mu przez 
Zleceniodawcę celem wykonania umowy  oraz zwrócić te, których nie zużył do wykonania czynności objętych 
przedmiotem niniejszej umowy. Rozliczenie zostanie dokonane w protokole podpisanym przez obie strony w 
ostatnim dniu trwania niniejszej umowy. 

8. Zleceniobiorca może powierzyć wykonania zadań objętych umową osobie trzeciej wyłącznie za pisemną 
zgodą Zleceniodawcy. Za działania i zaniechania osoby trzeciej Zleceniobiorca będzie ponosił 
odpowiedzialność względem Zleceniodawcy jak za własne działania i zaniechania. 
 

§ 3 
Obowiązki Zleceniodawcy 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się współpracować z Zleceniobiorcą w celu terminowej realizacji przedmiotu 
Umowy, w szczególności: 
a) przekazywać Zleceniobiorcy konieczne materiały, informacje i dane niezbędne do realizacji przedmiotu 

Umowy, 
b) oddelegować swój odpowiednio wykwalifikowany personel do współpracy z Zleceniobiorcą 

w okresie realizacji Umowy, zapewniając jego zaangażowanie w stopniu umożliwiającym realizację 
przypisanych zadań tj. współpracy umożliwiającej w szczególności dostęp do środowiska 
informatycznego, dokumentacji oraz udzielanie informacji czy wyjaśnień, 

c) dokonywać terminowej płatności wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy po odbiorze poszczególnych etapów 
realizacji umowy wskazanych w § 5 ust 2 niniejszej \Umowy. 

2. Zleceniodawca w trakcie trwania czynności analitycznych udostępni dokumentację zakupionego 
oprogramowania w celu sporządzenia przez Zleceniobiorcę jego inwentaryzacji. 

3. Zleceniodawca umożliwi dokonanie badania poszczególnych komputerów/systemów informatycznych przez 
Zleceniobiorcę zapewniając dostęp do komputerów/systemów informatycznych. 

4. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy odpowiednie zaplecze techniczne dla prawid łowej realizacji zleconych 
mu zadań oraz materiały i środki rzeczowe, niezbędne do wykonania umowy. 

 
§ 4 

Nadzór nad umową 
1. Do nadzoru i bieżącej współpracy, w tym przekazywania Zleceniobiorcy danych, materiałów i informacji 

niezbędnych do wykonania umowy jak również oraz potwierdzania wykonania poszczególnych etapów 
Zleceniodawca wyznacza  ………………………………………………..  
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2.  Do kontaktów w sprawach związanych z realizacja niniejszej umowy Zleceniobiorca wskazuje następujące 
dane:  tel.: +48 22 xxx xx xx, e-mail: imie.nazwisko@coi.pl 

 
§ 5 

Etapy i terminy realizacji umowy 
1. Strony uzgadniają termin wykonania Umowy - 6 tygodni od dnia jej zawarcia 

z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Umowa realizowana będzie w 3 (trzech) etapach: 

a) Etap 1. Projektowanie. W trakcie etapu nastąpi rozpoznanie otoczenia wpływającego na środowisko 
informatyczne Zleceniodawcy, w tym nastąpi określenie: systemów, procesów i procedur należących do 
zakresu, a także rozpoznanie czynników, które mają wpływ na krytyczną rolę konkretnego systemu dla 
Zleceniodawcy. Opracowane zostaną ankiety kontrolne oraz przeprowadzona ocena ryzyka. W oparciu o 
zebrane informacje zostanie przygotowany dokument „Projekt analizy strategicznej”. Etap I Zleceniobiorca 
zobowiązuje się wykonać w terminie nie później niż 2 tygodnie od daty zawarcia umowy. Potwierdzeniem 
wykonania czynności określonych w Etapie I będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru 
dokumentu „Projekt analizy strategicznej”. 
− Zleceniodawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymana dokumentu „Projekt analizy 

strategicznej”, ma prawo wnieść uwagi do jego treści. Ostateczna wersja „Projektu analizy 
strategicznej” zostanie sporządzona w języku polskim i przekazana Zleceniodawcy w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od daty 
końcowej na wniesienie uwag. 

− Terminy przedstawione powyżej mogą ulec zmianie w zależności od wzajemnych pisemnych 
uzgodnień pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. 

b) Etap 2. Analiza dokumentacji źródłowej. W trakcie etapu badana będzie pozyskana dokumentacja, 
przeprowadzane zostaną wywiady ankietowe, realizowana będzie weryfikacja procesów mających wpływ 
na IT, badana będzie adekwatność (zakres) oczekiwanej funkcji systemu w stosunku do zakresu, w jakim 
poprawność działania oraz uzyskiwania danych została dowiedziona przez systemy kontroli w obszarze 
użytkownika. W razie potrzeby uzyskiwany będzie fizyczny dostęp do systemów IT, w tym uruchamianie 
skryptów analizujących środowisko IT. Przygotowana zostanie dokumentacja z przeprowadzonych 
wywiadów oraz wstępne podsumowanie wyników badania. Etap II Zleceniobiorca zobowiązuje się 
wykonać w terminie nie później niż 2 tygodni od daty zakończenia prac w Etapie I. Potwierdzeniem 
wykonania czynności określonych w Etapie II będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru 
dokumentacji z przeprowadzonych wywiadów wraz ze wstępnym podsumowaniem wyników badania. 
− Zleceniodawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymana dokumentacji  

z przeprowadzonych wywiadów wraz ze wstępnym podsumowaniem wyników badania ma prawo 
wnieść uwagi do jej treści. Ostateczna wersja w/w dokumentacji zostanie sporządzona w języku 
polskim i przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od daty końcowej na wniesienie uwag. 

− Terminy przedstawione powyżej mogą ulec zmianie w zależności od wzajemnych pisemnych 
uzgodnień pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. 

c) Etap 3. Opracowanie wyników. W trakcie etapu realizowane będą prace analityczne oraz nastąpi 
przygotowanie szczegółowego „Założeń do programu i strategii rozwoju systemu informatycznego przy 
uwzględnieniu struktury organizacyjnej oraz charakteru działalności Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie wraz z oceną efektywności operacyjnej i analizą kosztów/korzyści. 
Ponadto nastąpi określenie propozycji planów rozwoju IT oraz wyznaczenie minimalnych nak ładów 
potrzebnych na osiągnięcie celów rozwojowych. Wskazane zostaną środki zaradcze służące rozwiązaniu 
problemów zidentyfikowanych podczas analizy dokumentów źródłowych. Zaproponowane zostaną 
potencjalne kierunki oraz zalecenia dotyczące rozwoju środowiska informatycznego Zleceniodawcy ze 

mailto:imie.nazwisko@coi.pl
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wskazaniem obszarów wymagających zmian bądź udoskonaleń mające na celu dopasowanie IT do 
strategii i celów całej organizacji Zleceniodawcy (IT Governance). Etap III Zleceniobiorca zobowiązuje się 
wykonać w terminie nie później niż 2 tygodnie od daty zakończenia prac Etapu II. Potwierdzeniem 
wykonania czynności określonych w Etapie III będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru 
dokumentacji w nim wyszczególnionej. 
− Zleceniodawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymana dokumentacji Etapu III ma prawo 

wnieść uwagi do jej treści. Ostateczna wersja zostanie sporządzona w języku polskim i przekazana 
Zleceniodawcy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w terminie 5 dni 
roboczych od daty końcowej na wniesienie uwag. 

− Terminy przedstawione powyżej mogą ulec zmianie w zależności od wzajemnych pisemnych 
uzgodnień pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. 

3. Zmiana terminu wykonania poszczególnych etapów Umowy, określonych w ust. 2 lit. a, b, c in fine, nie 
powodująca zmiany terminu wykonania umowy określonego w ust. 1 o okres nie przekraczający 3 tygodni, nie 
wymaga zmiany umowy. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Za prawidłowe wykonanie umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej 

wysokości  ……………………………. zł (słownie …………………………………. złotych)  brutto. 
2. Wynagrodzenie płatne będzie w 3 (trzech) ratach po wykonaniu danego etapu, zgodnie z ustalonym w § 5 

terminem wykonania: 
a) Etap 1 -  w wysokości  ………………….. PLN brutto, 
b) Etap 2 - w wysokości  …………………… PLN brutto,  
c) Etap 3 -  w wysokości …………………… PLN brutto. 

3. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem bankowym na konto Zleceniobiorcy wskazane na 
rachunku, po potwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania danego etapu, w terminie 30 dni od dnia jego 
odbioru przez Zleceniodawcę i doręczenia rachunku . 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
5. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie potrącona 

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sk ładki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli 
należne. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy 
szczegółowo określonego w § 1  niniejszej Umowy oraz za przeniesienie na Zleceniodawcę autorskich praw 
majątkowych, opisanych w § 11. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, ze zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, wyczerpuje w całości jego 
roszczenia wobec Zleceniodawcy z tytułu wykonania  niniejszej umowy.  

8. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy przenosić na osoby trzecie 
wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności na podstawie umowy 
przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek 
której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania 
wierzytelnością.  

9. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna. 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Zleceniodawca ma prawo naliczyć Zleceniobiorcy kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości: 
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a) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, 
w tym z powodu niewykonania Umowy w terminie – w wysokości stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;  

b) W razie nienależytego wykonania Umowy polegającego na: 
− niewykonaniu w terminie etapu – w wysokości stanowiącej 1% wynagrodzenia brutto ustalonego dla 

danego etapu, określonego w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 
− niewykonaniu zakresu merytorycznego przedmiotu umowy  określonego w § 1 ust. 2  – w wysokości 

stanowiącej 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą pozycję 
niewykonanego zakresu merytorycznego przedmiotu umowy; 

− innym nienależytym wykonaniu Umowy, jeżeli mimo wezwania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, w 
dodatkowym, wyznaczonym terminie nadal Zleceniobiorca nienależycie wykonuje umowę – wysokość 
kary umownej wynosi 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 
naruszenia. 

2. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zleceniobiorca 
wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z jej treścią i zakresem, wykonuje Umowę w sposób 
nienależyty, i nie zmienia sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go przez Zleceniodawcę w terminie 
określonym w wezwaniu. Niezależnie od odstąpienia od Umowy Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w 
wysokości określonej w ust. 1 lit a. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, 
Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy. 

4. Kary umowne będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy lub przez Zleceniobiorcę na 
podstawie pisemnego wezwania do zapłaty. 

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za szkodę 
przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

Klauzula poufności 
1. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania 

w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach  stron, jak równie ż: 
a) informacji dotyczących, podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku realizacji niniejszej 

umowy, 
b) informacji zastrzeżonych jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia  

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
c) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej  umowy, 

bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania-  o ile informacje nie są 
powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów 
prawa. 

2. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt  zawarcia umowy ani jej treść w zakresie 
określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa -  
członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, 
w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z 
innej ustawy. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez drugą stronę 
w celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie wykorzystywania ich przeciwko 
interesom drugiej strony. 
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5. Warunki przetwarzania danych osobowych pacjentów Zamawiającego określone zostaną w odrębnej 
umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych*. 

6. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i 
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Wykonawca 
zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub w 
celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki umowne z  
postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych  informacji, oraz zobowiązać je do ich 
stosowania, a także do zachowania w tajemnicy. 

8. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej  
Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu . 

9. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia 
informacji poufnej. 

 
 

§ 9  

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych osób dzia łających w imieniu Wykonawcy, jego pracowników lub 
zleceniobiorców, w tym podwykonawców) jest Wykonawca a osób dzia łających w imieniu 
Zamawiającego, jego pracowników lub zleceniobiorców – Zamawiający.  

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego – adres e-mail: iod.@coi.pl,  
u Wykonawcy – adres: e-mail: ……………….. . 

3. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (RODO) oraz ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000) 

4. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany posiadać prawo do powierzenia 
przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszej umowy -  przez ca ły okres jej realizacji oraz 
przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających z tej umowy. 
Lub 

Każdy z Administratorów danych osobowych oświadcza, że posiada zgody osób, na powierzenie 
przetwarzania ich danych osobowych zamawiającemu/Wykonawcy na potrzeby niniejszej umowy -  
przez cały okres jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron 
wynikających z tej umowy. 

5. Wykonawca i Zamawiający przetwarzać będą powierzone im do przetwarzania dane osobowe 
wyłącznie  w  związku i na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

mailto:iod.@coi.pl
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6. Postawa prawna przetwarzania danych osobowych- uzasadniony interes Zamawiającego lub 
uzasadniony interes Wykonawcy. 

7. Powierzone przez Administratora dane osobowe  nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom 
poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub 
została na to wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą . 

8. Każdy Administrator zobowiązany jest do zabezpieczenia za pomocą odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych powierzonych Danych Osobowych przed ich utratą, udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz nieuprawnionym zbieraniem, 
udostępnianiem, usuwaniem, zmianą, utrwaleniem, przechowywaniem lub opracowywaniem. 

9. Każdy z Administrator jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekaza ł na 
potrzeby wykonania niniejszej umowy o prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu, o ile jest to 
zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz o prawie do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza  przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

10. Powierzone do przetwarzania przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

§ 10 
  Obowiązek informacyjny 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, dalej zwanych „danymi osobowymi”  jest Centrum 
Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, dalej „Administrator” . 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora  jedynie w celu realizacji Umowy. 
3. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki 

obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona 
zgoda Wykonawcy. 

4. Dane osobowe  będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz okres 5 lat  od dnia 
wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
wymagają przechowywania danych osobowych przez czas d łuższy. 

5. Wykonawca  posiada prawo dostępu do  danych osobowych  oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza  przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

      Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie. 

§ 11 
Siła wyższa 

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze zobowiązań 
umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie  
opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków. 

2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne i   
niezależne od Stron umowy.  
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3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w  
związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą Stronę w formie pisemnej w     
terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”. 

4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się z zobowiązań umownych 
przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę  w całości lub w części. W 
przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i końcowe rozliczenie   będzie być uzgodnione 
przez Strony umowy. 

 
§ 12 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji w trakcie realizacji 
niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że do dzieł będących utworami/dziełami o charakterze indywidualnym, 
twórczym, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy przysługiwać mu będą  wyłączne i 
niczym nie ograniczone autorskie prawa  majątkowe i niczym nie ograniczone prawo udzielania 
zezwoleń na  rozporządzanie dziełem i korzystanie z niego oraz na wykonywanie praw zależnych. 

3. Wykonawca  oświadcza, że przysługujące mu prawa do dzieł nie podlegają żadnym ograniczeniom 
ani nie  są obciążone  prawami osób trzecich, jak również praw osób trzecich nie będą naruszać i 
przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń powstałych w związku z 
wykonywaniem przez Zamawiającego praw do dzieł i korzystaniem z nich. 

4. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecia z roszczeniami 
związanymi z dziełami, Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie skutki powsta łe z tego tytułu. 

5. Powyższe postanowienia nie naruszają autorskich praw osobistych. 
6. Z chwila zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 na podstawie 

niniejszej umowy Wykonawca  przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia,  
autorskie prawa majątkowe do dzieł powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz  do 
wszelkich  innych utworów  stworzonych  w związku z ich powstaniem a także wszelkie prawa 
udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tych utworów, w szczególności na 
wykonywanie  praw pokrewnych i zależnych, w tym prawa do  korzystania z utworów i powsta łych w 
wyniku wykonywania  tych prawa zależnych i rozporządzania nimi oraz inne prawa wynikające z  
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  na wszelkich polach eksploatacji umożliwiających  
korzystanie z dzieł i rozporządzanie nim zgodnie z jego charakterem, przeznaczeniem i celem 
któremu ma służyć, a w szczególności na niżej wymienionych  polach eksploatacji: 
- utrwalanie i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego,  techniką cyfrową;  

- obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których dzieła zostały utrwalone - poprzez 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

- rozpowszechniania dzieł/utworów w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie  w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
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7. Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę prawa i zezwolenia twórców na wykonywanie praw  
pokrewnych, praw zależnych w zakresie niezbędnym  do korzystania i rozporządzania dziełem oraz 
zezwala i upoważnia Zleceniodawcę do przenoszenia tych uprawnień na osoby trzecie. 

8. Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie materiały i nośniki, na których utrwalony został utwór 
będący przedmiotem niniejszej umowy Zleceniodawca nabywa w łasność otrzymanych od 
Wykonawcy egzemplarzy dzieła i innych materiałów wytworzonych przy jego powstaniu oraz 
własność nośników na których dzieło i materiały zostały utrwalone. 

9. Prawa Zamawiającego nabyte zgodnie z  postanowieniami niniejszej umowy są nieograniczone w 
czasie i terytorialnie a  przeniesienie praw i udzielenie zezwolenia na wykonywanie praw zale żnych 
jest nieodwołalne i niczym nie ograniczone. 

 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia. 
2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub wykonała je 

nienależycie wskutek siły wyższej, a także z uwagi na nagłą zmianę przepisów prawa, wydane lub nie wydanie 
niezbędnych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju za granicą, oraz strajki i blokady. 

3. W razie powstania sporów na tle wykonania niniejszej Umowy, właściwym do ich rozpoznania jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 
wprowadzone w formie aneksu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

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

ZLECENIODAWCA             ZLECENIOBIORCA 
 
........................................      ...................................... 
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