CG-R-III.ZP.U.272.60.2019.MK

załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Umowa nr …..
na wykonanie analizy technicznej do studium wykonalności w ramach projektu
pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, zwana dalej Umową zawarta w dniu ……………………...
w Warszawie pomiędzy:

1)
2)

Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, 03–719 Warszawa,
przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, reprezentowanym
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego na podstawie uchwały
Nr 1097/260/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. działają:
……………………………………………………………. – Dyrektor Departamentu Cyfryzacji,
Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
………………………………….. – Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji
i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………….,
zwanym dalej Podmiotem eksperckim, reprezentowanym przez:
………………………………………….
………………………………………….
...........................................................
łącznie zwanymi dalej Stronami.
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
§1.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie analizy technicznej do studium wykonalności na potrzeby
projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, zwanego dalej Projektem, o której mowa w ust.2.
2. Podmiot ekspercki zobowiązuje się zrealizować powierzone zadania zgodne z Opisem
przedmiotu zamówienia na wykonanie analizy technicznej do studium wykonalności projektu
pn. „E - zdrowie dla Mazowsza 2”, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej
„OPZ”, polegające na:
1) wykonaniu Zadania 1, które polega na przeprowadzeniu analizy u Partnerów Projektu
biorących udział w Projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, wymienionych w Załączniku nr
1 do OPZ;
2) zrealizowaniu Zadania 2 polegającego na identyfikacji interesariuszy projektu „E-zdrowie
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dla Mazowsza 2” oraz przeprowadzaniu ankiet i analizy potrzeb interesariuszy (co najmniej
- pacjentów, personelu medycznego, personelu niemedycznego, kadry kierowniczej, kadry
zarządzającej, właścicieli podmiotu leczniczego – Partnerów Projektu i Liderów Projektu:
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, Departamentu Nadzoru
Właścicielskiego i Inwestycji UMWM, Departamentu Organizacji UMWM, systemów
teleinformatycznych obsługujących system informacji w ochronie zdrowia, o których mowa
w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
i planowanych do realizacji przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia);
3) wykonaniu Zadania 3, które polega na przeprowadzeniu analizy usług elektronicznych
w sektorze usług medycznych świadczonych przez publiczne i prywatne jednostki
medyczne na terenie województwa mazowieckiego oraz przez systemy teleinformatyczne
obsługujące system informacji w ochronie zdrowia, o których mowa w ustawie z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia i planowanych do realizacji przez
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
3. Efektem realizacji zadań wymienionych w powyższym ustępie będą Produkty zamówienia,
wskazane w OPZ, zwane dalej „produktami”.
§ 2.
Oświadczenia Podmiotu eksperckiego
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Podmiot ekspercki zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem
należytej staranności, najwyższych standardów jakości, zgodnie z najlepszymi praktykami
stosowanymi przy realizacji projektów, właściwymi przepisami prawa powszechnego, normami
ISO, normami branżowymi (o ile następuje odwołanie się do nich w produktach tworzonych
podczas realizacji przedmiotu Umowy wprost lub pośrednio).
Podmiot ekspercki oświadcza, iż nie zachodzi w jego przypadku konflikt interesów, rozumiany
jako sytuacja, w której ze względu na działalność Podmiotu eksperckiego
lub ze względu na związek o jakimkolwiek charakterze i źródle, pomiędzy Podmiotem
eksperckim a jakimkolwiek innym podmiotem, a w szczególności z uwagi na fakt wykonywania
przez Podmiot ekspercki lub przez ten inny podmiot zamówień w ramach realizacji przedmiotu
Umowy powstaje ryzyko zagrożenia realizacji Umowy w sposób rzetelny i zapewniający
należyte zabezpieczenie interesu Zamawiającego.
Podmiot ekspercki zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
Podmiot ekspercki zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, do odpowiedniej
organizacji prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy tak, aby zapewnić terminowe jej
wykonanie.
Podmiot ekspercki nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub innych Partnerów Projektu pt. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
Podmiot ekspercki ponosi pełną odpowiedzialność za dokumenty i materiały niezbędne
do wykonania przedmiotu Umowy, udostępnione przez Zamawiającego i Partnerów Projektu.
Podmiot
ekspercki
nie
będzie
udostępniał
produktów,
o
których
mowa
w § 1 i w OPZ, ani sporządzał z nich jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych, do celów
innych niż realizacja przedmiotu Umowy.
Po okresie gwarancji, o którym mowa w § 10, Podmiot ekspercki zobowiązuje się do usunięcia
z komputerów oraz innych nośników danych wszystkich produktów, o których mowa w § 1
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i OPZ, powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy oraz przekazanych przez
Zamawiającego i Partnerów Projektu do realizacji Przedmiotu Umowy.
9. Podmiot ekspercki jest zobowiązany do bezzwłocznego pisemnego poinformowania
Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Umowy, dotyczących zarówno
terminów jak i przedmiotu Umowy.
10. Podmiot ekspercki zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy w ścisłej współpracy
z Zamawiającym i Partnerami Projektu. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do:
zgłaszania uwag i proponowania zmian, na każdym etapie realizacji Umowy, organizowania
spotkań roboczych z Podmiotem eksperckim w miejscu i terminie ustalonym przez
Zamawiającego, żądania od Podmiotu eksperckiego przedstawiania wyników prac
cząstkowych, w formacie i zakresie każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego, na
każdym etapie prac. Powyższe czynności nie wpływają na: zmianę wynagrodzenia Podmiotu
eksperckiego, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz termin realizacji Umowy określony w § 3.
§3.
Terminy realizacji
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 60 dni od dnia podpisania Umowy.
2. W terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy Podmiot ekspercki przedstawi harmonogram
realizacji prac.
§4.
Warunki odbioru produktów
1. W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje przedmiot Umowy zostaje sporządzony protokół
odbioru przedmiotu Umowy.
2. Protokół odbioru przedmiotu Umowy będzie przygotowany przez Zamawiającego
i przedstawiany Podmiotowi eksperckiemu do akceptacji i podpisu. Protokół odbioru
przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Podstawą do odbioru przedmiotu Umowy będzie odbiór przez Zamawiającego wszystkich
produktów.
4. Weryfikacja i odbiór produktów, powstałych w trakcie realizacji zadań, o których mowa w § 1
ust. 2 przebiegać będzie następująco:
1) Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia otrzymania opracowanych
przez Podmiot ekspercki produktów odbierze produkty lub zgłosi zastrzeżenia (w formie
elektronicznej) do treści lub formy produktów dostarczonych przez Podmiot ekspercki;
2) jeśli Zamawiający nie zgłosi uwag do produktów, to podpisze protokół odbioru i tym samym
zakończy procedurę odbioru danego produktu/produktów;
3) w przypadku kiedy Zamawiający zgłosi uwagi do przekazanego produktu/produktów,
rejestruje uwagi, które przekazuje Podmiotowi eksperckiemu i procedura przebiega
zgodnie z poniższymi zapisami:
a) każdorazowo po przedstawieniu zastrzeżeń przez Zamawiającego, Podmiot ekspercki
zobowiązuje się do poprawienia w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty otrzymania
uwag od Zamawiającego, produktów i przedstawienie ich do ponownej akceptacji,
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b) Podmiot ekspercki zobowiązany jest do przekazania poprawionych produktów
uzupełnionych o informacje dotyczące sposobu, w jaki zostały one rozpatrzone –
zaktualizowane produkty powinny być dostarczone w taki sposób, aby widoczne były
w nich naniesione zmiany (np. w trybie „śledzenia zmian”),
c) jeżeli Zamawiający ponownie zgłosi uwagi do produktów następuje przejście procedury
do zapisu, o którym mowa w lit. a,
d) jeżeli Zamawiający nie zgłosi uwag, to podpisze protokół odbioru produktów i tym
samym zakończy procedurę odbioru produktów;
4) do dokonania odbioru poszczególnych produktów, o których mowa w §1 ust.2 oraz
podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający powoła Komisję Odbioru;
5) za datę odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, uważa się datę podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
§5.
Płatności
1. Łączne wynagrodzenie brutto Podmiotu eksperckiego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy
określonego w § 1 ust. 2 wynosi ……………….. zł (słownie złotych:
/100), w tym
……………..…………. zł podatku VAT (słownie złotych: /100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie faktury
na rachunek bankowy nr…………………………………………… Zmiana numeru rachunku
bankowego wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem
nieważności.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszystkie żądania finansowe
Podmiotu eksperckiego z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy
i obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Podmiot ekspercki w związku z wykonaniem
przedmiotu Umowy (w tym również m.in. koszty dojazdów, noclegów, delegacji itp.).
4. Podstawą do wystawienia przez Podmiot ekspercki faktury jest protokół odbioru
przedmiotu Umowy podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.
5. Ze względu na specyfikę pozyskiwania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020, a w konsekwencji konieczności wcześniejszego ich transferu
z Banku Gospodarstwa Krajowego, Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany
i przyjęty przedmiot Umowy przelewem w terminie 45 dni od dnia dostarczenia przez
Podmiot ekspercki faktury, wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
do Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego
w Warszawie,
………………………….
6. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego
polecenia zapłaty do jego banku.
7. Dane Zamawiającego do wystawienia faktur:
Nabywca: Województwo Mazowieckie
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
NIP 1132453940
Odbiorca/Płatnik faktury:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. ………………………..,
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8. Podmiot ekspercki zobowiązany jest do dokonania na fakturze wpisu dotyczącego
przedmiotu Umowy w następującym brzmieniu:
"Wykonanie analizy technicznej do studium wykonalności projektu pn. „E-zdrowie dla
Mazowsza 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Umowa nr …………………. z dnia
……………………..”.
9. Na fakturze, o której mowa w ust. 2 Podmiot ekspercki zobowiązany jest podać odrębną
kwotę netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto.
§ 6.
Sposób realizacji
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty tworzone przez Podmiot ekspercki
w ramach realizacji Umowy, w zakresie i formie określonych w OPZ charakteryzowały się
wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki jak:
1) struktura produktów, rozumiana jako podział danego produktu, w czytelny i zrozumiały
sposób, na rozdziały, podrozdziały, sekcje, arkusze itp.;
2) kompletność produktu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków,
przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość danego zakresu rozpatrywanego
zagadnienia;
3) spójność i niesprzeczność produktu, rozumiane jako zapewnienie wzajemnej zgodności
pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w produkcie i produktach
powiązanych, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we
wszystkich przekazanych produktach oraz we fragmentach tego samego produktu;
4) zachowanie standardów, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu
pisania dla poszczególnych produktów oraz fragmentów tego samego produktu.
2. Wszystkie produkty utworzone w ramach realizacji przedmiotu Umowy zostaną dostarczone
w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie *.doc (lub *.docx), *.xls, (lub *.xlsx) i *.pdf
(na płycie CD/DVD lub innym równoważnym nośniku danych, lub zapisane na wskazanej
przez Zamawiającego przestrzeni dyskowej będącej w jego infrastrukturze).
3. Żaden z produktów wytworzonych w ramach Umowy nie będzie oznaczony logo ani danymi
Podmiotu eksperckiego.
4. Opis stanu istniejącego stanowiącego element Zadania 1 oraz Zadnia 2, o którym mowa w OPZ,
zostanie wykonany przez Podmiot ekspercki na podstawie przeprowadzonych wizyt
eksperckich w siedzibach Partnerów Projektu oraz u Zamawiającego, umawianych ze
wskazanymi przedstawicielami Partnerów Projektu i Zamawiającego. Podmiot ekspercki
zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o ustalonych terminach wizyt oraz
o każdej ewentualnej zmianie tych terminów.
5. Podmiot ekspercki jest zobowiązany przy wykonywaniu usług stosować się do oczekiwań
i informacji uzyskanych od Zamawiającego.

5

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

§ 7.
Odstąpienie od Umowy i kary umowne
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu
eksperckiego w terminie do 30 dni od uzyskania informacji o nienależytym lub niewykonanym
przedmiocie Umowy, w tym w szczególności w przypadku:
1) niewykonywania przedmiotu Umowy lub też nienależytego wykonywania przedmiotu
Umowy poprzedzonego wezwaniem do wykonania lub należytego wykonania Umowy
z wyznaczeniem terminu do podjęcia czynności zgodnych z warunkami Umowy;
2) przerwania realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu eksperckiego
na okres dłuższy niż 10 dni oraz niepodjęcia ich w terminie wskazanym w wezwaniu
Zamawiającego;
3) stwierdzenia istnienia konfliktu interesów, o którym mowa w § 2 ust. 2.
W przypadkach, o których mowa w ust.1 Podmiot ekspercki może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części Umowy.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem
nieważności, powinno zawierać uzasadnienie i nastąpić może po uprzednim wezwaniu,
o którym mowa w ust. 1.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1,
Podmiot ekspercki zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, na podstawie któregokolwiek z postanowień
Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na przyszłość, w dniu wskazanym
w oświadczeniu, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy przez Podmiot ekspercki, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony
na podstawie Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy (odstąpienie od części
Umowy).
W przypadku opóźnienia terminów realizacji, o których mowa w § 3 ust.1 i ust.2, lub
nieusunięciu wad w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt. 4 ppkt a, Podmiot ekspercki zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 100 złotych (słownie złotych: sto i 00/100), za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podmiot ekspercki przedmiotu
Umowy określonego w § 1, a także w przypadku wykrycia rażących błędów przedmiotu
Umowy, Podmiot ekspercki zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości Umowy
brutto określonej w § 5 ust. 1, za każde Zadanie.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Podmiotu eksperckiego z obowiązku wykonania wszystkich
zobowiązań wynikających z Umowy.
Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary
umownej na zasadach ogólnych.
Należne kary umowne, o których mowa w § 7 będą potrącone z wynagrodzenia Podmiotu
eksperckiego, o którym mowa w § 5 ust.1 z wystawionej przez Podmiot ekspercki faktury, na
co Podmiot ekspercki wyraża zgodę.
Kary umowne przysługują bez konieczności wykazywania poniesionej szkody.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bądź Podmiot ekspercki, Strony
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
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w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Podmiot ekspercki przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu
na dzień odstąpienia od Umowy;
2) Podmiot ekspercki zabezpieczy, na swój koszt, przerwane prace w zakresie obustronnie
uzgodnionym.
13. Podmiot ekspercki ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub
niewykonania Umowy, w tym związaną z opóźnieniem, skutkującą w szczególności
obowiązkiem zapłaty kar umownych, na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność tę wyłączają
jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub zawinione przez
Zamawiającego.
1)

§8.
Zabezpieczenie wykonania Umowy
1. Podmiot ekspercki wniesie, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego
w § 5 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę w wysokości …………… zł (słownie złotych:
………………. i …/100), na rzecz Województwa Mazowieckiego. Zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy utrzymywane będzie przez Podmiot ekspercki przez cały okres
obowiązywania Umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy zabezpieczeniu roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania Umowy, nienależytego jej wykonania, roszczeń
z tytułu rękojmi i gwarancji, a także kar umownych zastrzeżonych z powyższych tytułów.
3. Zabezpieczenie
należytego
wykonania
Umowy
wnoszone
jest
w
postaci
………………………………….…………………………………………………………….…………
…..…………………………………………………………………………………………………
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej kwotę w wysokości, o której
mowa w ust. 1, należy wpłacić na konto 64 1020 1097 0000 7102 0007 5614, z tytułem wpłaty
„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowa nr ……….. z dnia ………….”. Środki pieniężne
będą przechowywane na rachunku Zamawiającego, oprocentowanym zgodnie z aktualnie
obowiązującym w banku Zamawiającego oprocentowaniem dla tego rachunku i w przypadku
niezrealizowania – zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania rachunku
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew.
5. W przypadku, gdy Podmiot ekspercki będzie wnosić zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje te muszą mieć
charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze i każde żądanie. Oryginał
ustanowienia zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
6. Zamawiający zwróci Podmiotowi eksperckiemu 70 % kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonany.
7. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona po upływie
okresu rękojmi i gwarancji za wady produktów, o którym mowa w §10.
8. Z otrzymanego zabezpieczenia Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kwoty z tytułu kar
umownych, o których mowa w § 7.
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§ 9.
1.

2.

3.

4.
5.

Prawa autorskie
Podmiot ekspercki oświadcza i gwarantuje, że produkty, ich modyfikacje i ich aktualizacje, ani
korzystanie z nich przez Zamawiającego, lub inne podmioty zgodnie z Umową, nie będą
naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani
praw do baz danych.
Podmiot ekspercki przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich
utworów, ich modyfikacji i ich aktualizacji wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 1 w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191), jak również do wszelkich materiałów,
opracowań, zbiorów, analiz, baz danych, projektów, w tym do dokumentów oraz do
fragmentów tych materiałów, opracowań, analiz, baz danych, projektów, dokumentów itp. ich
modyfikacji i ich aktualizacji, zwanych dalej „Utworami” utrwalonych w jakiejkolwiek formie,
choćby Zamawiający nie otrzymał egzemplarza przedmiotowych dokumentów. Autorskie
prawa majątkowe do Utworów przechodzą każdorazowo z chwilą przekazania Utworu
Zamawiającemu lub – jeżeli nie nastąpiło przekazanie – z chwilą przekazania sprawozdania
obejmującego swym zakresem zadania, w wyniku których wykonane zostały te Utwory.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) wytwarzanie egzemplarzy za pomocą techniki drukarskiej oraz techniki innej niż druk,
w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) utrwalanie na papierze, na maszynowych i elektronicznych nośnikach informacji;
4) zwielokrotnianie przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych (kserografy), urządzeń
odtwarzająco-przegrywających audio-wideo (magnetofony, magnetowidy), technik
drukarskich, komputerowych i innych;
5) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci Intranet, wystawienie, prezentowanie,
wyświetlanie, ukazywanie;
6) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
7) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
8) przeglądanie, dowolne modyfikowanie, aktualizacje i wykorzystywanie przez
Zamawiającego na własne potrzeby i potrzeby podmiotów trzecich, z którymi współpracuje
Zamawiający;
9) przetwarzanie i wykorzystywanie do innych opracowań;
10)prawo do wykorzystania Utworów i ich opracowań lub adaptacji, modyfikacji i aktualizacji
we wszelkich dostępnych formach, w tym w szczególności: wprowadzanie do obrotu
elektronicznego, umieszczanie w zasobach komputerów, wykorzystywanie podczas
pokazów publicznych, przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu lub
dźwięku, utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach, kopiowanie
przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, rozpowszechnianie, użyczanie.
Podmiot ekspercki przenosi na Zmawiającego wyłączne prawo wykonywania zależnych praw
autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 2.
Podmiot ekspercki, ani osoby działające w jego imieniu, nie mają prawa do udostępniania,
przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek Utworów lub ich części
powstałych lub przekazanych w wyniku realizacji Umowy osobom trzecim, ani do
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wykorzystywania tych Utworów lub ich części w jakikolwiek sposób do innych celów nie
będących przedmiotem Umowy.
6. Jeżeli Zamawiający poinformuje Podmiot ekspercki o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec niego w związku z wytworzonymi Utworami, w tym zarzucających
naruszenie praw własności intelektualnej, Podmiot ekspercki podejmie wszelkie działania
mające na celu zażegnanie sporu i będzie zobowiązany naprawić każdą szkodę, za którą
Zamawiający może stać się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać
Zamawiający zobowiązany oraz poniesie w związku z tym wszelkie koszty,
w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty
odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa
z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Podmiot ekspercki wstąpi do postępowania
w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją
uboczną po stronie Zamawiającego.
7. Ponadto, jeśli używanie któregoś z Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek
powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej, Podmiot ekspercki wybierze na swój
własny koszt jedno z poniższych rozwiązań:
1) uzyska dla Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym prawo dalszego
użytkowania Utworu na zasadach określonych w Umowie lub,
2) zmodyfikuje w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Utwór, tak, żeby był zgodny
z Umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.
8. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających
z innych ustaw, ani
2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie,
a w szczególności kar umownych określonych w § 7 Umowy.
§ 10.
Odpowiedzialność za wady produktów. Gwarancja
1. Podmiot ekspercki jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady produktów
zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie,
a w szczególności odpowiada za treści i rozwiązania niezgodne z obowiązującymi wytycznymi
i założeniami Umowy (gwarancja).
2. W przypadku wystąpienia wad w produktach, również zgłoszonych przez Instytucję
Zarządzająca w zakresie studium wykonalności na potrzeby projektu pn. „E-zdrowie dla
Mazowsza 2”, Podmiot ekspercki zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia w terminie
do 4 dni roboczych od daty zawiadomienia Podmiotu eksperckiego, pod rygorem naliczenia
kar umownych określonych w § 7 Umowy.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady produktów wygasają
w stosunku do Podmiotu eksperckiego wraz z dniem zatwierdzenia dokumentacji projektowej
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, jednak nie dłużej niż 1 rok od
dnia podpisania protokołu odbioru Umowy.
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§ 11.
Zmiana Umowy
1. Dopuszcza się zmianę treści lub terminu Umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym:
zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110),
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2018 r., poz. 1307), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), przy czym zmiana przytoczonych
regulacji musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i może
prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych postanowień Umowy, do których się odnosi,
nie może natomiast prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania Umowy;
2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Podmiot ekspercki stroną oraz
instytucjami nadzorującymi realizację projektu, mające wpływ na realizacje Umowy;
3) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych
dotyczących RPO WM 2014-2020 i zaleceń Instytucji Zarządzającej, mające wpływ na
realizacje Umowy;
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. Wniosek o zmianę
postanowień zawartej Umowy musi być wyrażony na piśmie.
3. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany danych adresowych wskazanych
w Umowie, zawiadamiając o tym pisemnie z wyprzedzeniem 7 dni drugą Stronę.
4. W przypadku niewywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa
w ust. 3 korespondencja wysłana na podany w Umowie adres uważana będzie za doręczoną.
5. W przypadku zlecenia pracy dodatkowej wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1,
nie może zwiększyć się o więcej niż 10% jego wartości.
§ 12.
Ochrona danych osobowych
1. W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez Podmiot ekspercki dokumentów
zawierających dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
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prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących podmiotu jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych podmiotu decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) podmiot posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
podmiotu;
b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych podmiotu;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących podmiotu
narusza przepisy RODO;
9) podmiotowi nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku udostępnienia Podmiotowi eksperckiemu przez Partnera Projektu dokumentów
zawierających dane osobowe, przetwarzanie takich materiałów odbywać się będzie na
zasadach określonych przepisami 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz w odrębnej umowie, o której mowa w art. 28 ust.
3 tego rozporządzenia, która zostanie zawarta między Podmiotem eksperckim a Partnerem
Projektu.
§ 13.
Zasady korespondencji
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest Kierownik Projektu
Pan Krzysztof Mączewski, tel. (0-22) 432-45-03, fax. (0-22) 432-45-01, email:
geodezja@mazovia.pl.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Podmiotu eksperckiego jest Kierownik
Projektu Pani/Pan…………………………………………
3. Osoby wymienione w ust. 1 i ust. 2, uprawnione są do uzgadniania form i metod pracy,
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udzielania koniecznych informacji, podejmowania działań wynikających z Umowy,
koniecznych do należytego wykonywania przedmiotu Umowy oraz do podpisywania,
odpowiednio w imieniu Zamawiającego i Podmiotu eksperckiego, protokołu odbioru produktów
oraz protokołu odbioru przedmiotu Umowy.
4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane w ust. 1 i ust. 2 mogą zostać
zastąpione przez inne osoby wyznaczone przez Strony. Powiadomienie o powyższych
zmianach nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona w języku polskim i wysyłana na adresy
wskazane w ust.6 i w ust. 7.
6. Wszelka korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana na adres: Departament
Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa lub adres poczty elektronicznej
geodezja@mazovia.pl.
7. Wszelka korespondencja do Podmiotu eksperckiego będzie kierowana na adres: …………….
lub na adres poczty elektronicznej…………………….
8. Zmiana adresu wymaga niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.
Zmiana danych adresowych nie skutkuje koniecznością zawarcia aneksu do Umowy.
9. W przypadku podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi on
być zgodny z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
10. Strony Umowy zobowiązują się do bieżącego sprawdzania skrzynek odbiorczych poczty email
przypisanych do wskazanych przez siebie adresów każdego dnia roboczego minimum raz
dziennie.
11. W przypadku wysyłki korespondencji podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
uznanej przez nadawcę za szczególnie istotną, nadawca może zwrócić się do odbiorcy o
potwierdzenie jej odbioru. W tym celu nadawca w wiadomości email przekazującej podpisaną
korespondencję zamieści stosowną prośbę w brzmieniu "Proszę o potwierdzenie odbioru".
12. W celu potwierdzenia odbioru wiadomości, osoba obsługującą skrzynkę odbiorczą adresata
niezwłocznie odeśle przedmiotową wiadomość korzystając z funkcji "odpowiedz".
13. Dla aneksów do niniejszej Umowy i protokołów odbioru obowiązująca, pod rygorem
nieważności dla aneksów, formą jest forma pisemna.
§ 14.
Odpowiedzialność Stron
1. Podmiot ekspercki odpowiedzialny jest za udzielanie odpowiedzi i świadczenie usług zgodnie
z przedmiotem Umowy wyłącznie w stosunku do Zamawiającego.
2. Podmiot ekspercki ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek działań oraz
zaniechań osób, którym powierzy wykonanie czynności wynikających z Umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy będące bezpośrednio lub pośrednio następstwem
okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie
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niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które
wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie
poinformuje drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące
wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia
otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.
§ 15.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i innych przepisów właściwych dla przedmiotu Umowy.
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia na drodze
wspólnych ustaleń. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 10 dni od dnia
powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu realizacji przedmiotu Umowy przez
Podmiot ekspercki, w szczególności w celu weryfikacji czy przedmiot Umowy jest realizowany
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Umowy oraz czy przebiega zgodnie z warunkami oraz
planami sporządzonymi i uzgodnionymi w trakcie realizacji Umowy. Zakres audytu określa
Zamawiający, według własnych potrzeb.
5. Zamawiający może dodatkowo powierzyć przeprowadzenie audytu wybranym podmiotom
zewnętrznym.
6. W sytuacji, gdy wynik audytu wskazywać będzie na poważne naruszanie obowiązków
po stronie Podmiotu eksperckiego, niezgodności realizacji Umowy z jej przedmiotem,
zagrożenie stratami finansowymi lub zagrożenie terminu realizacji Umowy, Zamawiający
ma prawo obciążyć kosztami audytu Podmiot ekspercki oraz odstąpić od Umowy bez
zachowania terminów odstąpienia, z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych, o których mowa
w § 7.
7. Podmiot ekspercki nie może dokonać cesji swoich obowiązków, praw i należności
wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzech dla Zamawiającego
i jednym dla Podmiotu eksperckiego.
9. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
2) Formularz oferty Podmiotu eksperckiego – załącznik nr 2;
3) Protokół odbioru Umowy wzór – załącznik nr 3;
4) Dokument ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy –
załącznik nr 4.

Zamawiający

Podmiot ekspercki
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