Załącznik nr 1
do Umowy ramowej ….

Istotne postanowienia umowy wykonawczej
do umowy ramowej nr ………………………………………..
dotyczącej świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT
Niniejsza umowa (dalej „Umowa”) zawarta w dniu ……………………………………… roku pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 132 - 136, 02-305
Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000372110, NIP 7252036863, REGON 100999489, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………… z siedzibą w ………………………, wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……………………, pod numerem KRS ………………., NIP
……………………., REGON ………………………, kapitał zakładowy w wysokości………………….1,
reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
zwanymi łącznie „Stronami”, osobno „Stroną”.
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia jednostkowego na
podstawie umowy ramowej z dnia ……………………………………………………………….. w przedmiocie
„świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT” („Umowa
ramowa”).
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów
ludzkich z branży IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki w zakresie określonym w § 2 Umowy.

1.

§ 2.
ZAKRES I TERMINY UMOWY
Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu zapewnienia zasobów
ludzkich w terminie w zakresie/:2

1

Komparycja Umowy w zakresie danych Wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy.
Przedmiot zamówienia objęty umową wykonawczą określi Zamawiający zapraszając wykonawców do złożenia ofert po
zawarciu umowy ramowej.
2
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1) …… Konsultanta o specjalności …………… w maksymalnym wymiarze …….. godzin;
2) …… Konsultantów o specjalności ……………… w maksymalnym wymiarze ……….. godzin.
Termin rozpoczęcia świadczenia usług przez danego Konsultanta zostanie ustalony po
potwierdzeniu przez Zamawiającego chęci skorzystania z usług tego Konsultanta i przekazaniu
Wykonawcy zlecenia, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy.
Usługi będą rozliczane w oparciu o stawki godzinowe wynikające ze stawek określonych w Ofercie
Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, bez względu na to, czy świadczenie usług
odbywać się będzie w dni robocze lub poza nimi, bez względu na porę wykonywania usług lub
dzienny wymiar usług (tj. czy usługi będą świadczone w wymiarze do 8 godzin dziennie czy
dłuższym).
Umowa zawarta jest na czas oznaczony do dnia ……………………… r. lub do osiągnięcia limitu
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy – w zależności od tego, które z ww. zdarzeń
nastąpi wcześniej.
W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w okresie do dnia określonego w ust. 4
powyżej kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia
terminu obowiązywania Umowy, poprzez zawarcie za zgodą Wykonawcy stosownego aneksu do
Umowy, jednak nie dłużej niż do dnia obowiązywania Umowy ramowej.
§ 3.
SPOSÓB I WARUNKI REALIZACJI UMOWY
Wykonawca dla do 10 Konsultantów w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, a
dla większych zespołów w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, przedstawi
Zamawiającemu Konsultantów odpowiadających warunkom określonym przez Zamawiającego w
postaci finalnego raportu indywidualnego określającego profil osobowościowy i kompetencyjny
rekomendowanego Konsultanta. Dokument ten będzie zawierał: imię i nazwisko Konsultanta,
dane kontaktowe, wykształcenie, odbyte kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty, listę
dodatkowych uprawnień, szczegółowy przebieg kariery zawodowej (wraz ze wskazaniem zadań
wykonywanych w dotychczasowych miejscach pracy), stopień znajomości języków obcych (jeśli
dotyczy), oraz pozostałe dane związane z weryfikacją kryteriów kwalifikacyjnych Konsultanta.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu spotkanie z Konsultantem przed ostatecznym
potwierdzeniem chęci skorzystania z usług danego Konsultanta.
Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy finalnego raportu
indywidualnego, o którym mowa w ust. 1, udzieli Wykonawcy informacji dotyczących możliwego
terminu spotkania z Konsultantem.
Zamawiający zastrzega, że spotkanie, o którym mowa w ust. 1, będzie dotyczyło sprawdzenia
wszelkich wymaganych od danego Konsultanta umiejętności oraz może obejmować test wiedzy
przygotowany przez Zamawiającego. Jeżeli podczas pierwszego spotkania nie uda się
zweryfikować wybranych umiejętności, Zamawiający może poprosić o jedno dodatkowe
spotkanie z Konsultantem.
Zamawiający ma prawo odrzucić kandydaturę Konsultanta, gdy w opinii Zamawiającego
Konsultant nie będzie wystarczająco przygotowany do realizacji określonych zadań. W przypadku,
gdy Konsultant przedstawiony przez Wykonawcę nie spełni oczekiwań Zamawiającego podczas
odbytego spotkania/odbytych spotkań, Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych ma obowiązek
przedstawić kandydaturę kolejnego Konsultanta, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w
zaproszeniu do składania ofert na zamówienie jednostkowe. Zaproszenie do składania ofert
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stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Wykonawczej. W przypadku gdy kolejni zaproponowani
Konsultanci nie będą spełniać oczekiwań Zamawiającego, zd. 1 i zd. 2 stosuje się.
Zamawiający potwierdzi chęć skorzystania z usług danego Konsultanta poprzez podpisanie
zlecenia wykonania usług (dalej „Zlecenie”) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
Umowy, określającego dane osobowe Konsultanta, potwierdzającego stawkę godzinową
wynagrodzenia za usługę Konsultanta oraz wymagany czas dostępności Konsultanta. Zlecenie
wymagać będzie pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia przez Wykonawcę.
Minimalny okres świadczenia usług określonych w danym Zleceniu realizacji usług nie będzie
krótszy niż 3 miesiące, o ile nie przekroczy czasu trwania Umowy określonego w § 2 ust. 4 Umowy.
W przypadku gdyby minimalny okres świadczenia usługi przekroczył czas trwania Umowy, okres
ten ulega skróceniu. Strony mogą w każdej chwili skrócić czas realizacji danego Zlecenia (również
minimalny okres świadczenia usług) w formie pisemnego porozumienia podpisanego przez osoby
koordynujące realizację Umowy.
Do dnia podpisania pierwszego protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usług danego
Konsultanta (zwany dalej „Protokołem”) stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy, o której mowa w § 6 ust 3 Umowy ramowej, zawartej z tym Konsultantem.
Po potwierdzeniu przyjęcia Zlecenia przez Wykonawcę, Wykonawca oddeleguje Konsultantów do
siedziby Zamawiającego, innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w zaproszeniu do
składania ofert na Umowę Wykonawczą lub do lokalizacji wskazanej przez Wykonawcę, jeżeli
Zamawiający wyraził na to zgodę, celem świadczenia usług w imieniu Zamawiającego, w zespole
nadzorowanym przez Kierownika/Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego.
Zadaniem Konsultantów Wykonawcy będzie realizowanie zadań w ramach zespołu/zespołu
projektowego Zamawiającego, w określonym czasie z wykorzystaniem technologii określonych w
zaproszeniu do składania ofert.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zawarcie odpowiedniego stosunku prawnego z Konsultantem
umożliwiającego należyte wykonanie Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie trwania Umowy prawo do zgłaszania do
Wykonawcy wniosku o wymianę Konsultanta na adres e-mail wskazany w § 10 ust. 2 w przypadku
niewykonywania lub nienależytego wykonywania usług przez Konsultanta („Wniosek”), a
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia Wniosku, w szczególności gdy Konsultant:
1) nie przystąpił do realizacji usług określonych w Umowie,
2) nie realizuje terminowo zadań powierzonych mu przez Zamawiającego,
3) wykonuje powierzone zadania nienależycie,
4) wykonuje powierzone zadania niezgodnie z uzgodnionymi standardami i procedurami,
5) nie przestrzega zasad zachowania poufności,
6) nie posiada wiedzy i umiejętności zadeklarowanych w trakcie procesu wyboru Konsultanta,
7) dopuszcza się czynu stwarzającego zagrożenie dla innych osób.
Zamawiający zobowiązuje się we Wniosku wskazać uzasadnienie jego złożenia.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 pkt. 2) – 7) Umowy, Konsultant
odsunięty zostanie od wykonywania zadań ze skutkiem natychmiastowym, tj. najpóźniej w
momencie złożenia przez Zamawiającego Wniosku o konieczności wskazania innego Konsultanta.
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
wskazania innego Konsultanta o kwalifikacjach umożliwiających wykonanie usług dotychczas
wykonywanych przez odsuniętego Konsultanta, nie później jednak niż w terminie do 5 dni
roboczych liczonych od dnia otrzymania od Zamawiającego Wniosku. Przedstawiony Konsultant
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musi uzyskać akceptację Zamawiającego (w przypadku procesu akceptacji zaproponowanego
Konsultanta mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. od 1 do 5 niniejszego paragrafu).
W przypadku uzyskania akceptacji przez Zamawiającego Wykonawca dokona wymiany
Konsultanta i pokryje wszelkie koszty z tym związane.
Wykonawca dołoży wszelkich starań by realizacja usług wskazanych w Umowie świadczona była
przez cały okres Umowy przez tych samych Konsultantów.
W przypadku zaistnienia konieczności wymiany przez Wykonawcę Konsultanta lub Konsultantów,
Wykonawca zapewni, by Konsultant dotychczas wykonujący usługi przekazał, w terminie nie
dłuższym niż 5 dni roboczych liczonych od dnia akceptacji zaproponowanego przez
Zamawiającego nowego Konsultanta, wszystkie swoje obowiązki i realizowane zadania nowemu
Konsultantowi. Czas niezbędny dla przekazania obowiązków między Konsultantami jest wliczany
tylko do czasu świadczenia usług nowego Konsultanta i podlega rozliczeniu z Zamawiającym. Za
ten czas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie wg stawek przewidzianych za czas świadczenia
usług nowego Konsultanta. Obowiązki będą uznane przez Zamawiającego za przekazane, jeśli
nowy Konsultant rozpocznie należyte wykonywanie zadania zastępowanego Konsultanta.
Wykonawca ma prawo wymienić Konsultanta na innego o tej samej specjalizacji, nie mniejszych
kwalifikacjach i doświadczeniu, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod
warunkiem zachowania ciągłości świadczenia usług.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zastępstwa Konsultanta innym Konsultantem w zakresie
tego samego obszaru w przypadku nieobecności Konsultanta z powodu choroby trwającej dłużej
niż 10 dni roboczych. Zamawiający ma prawo odmówić zgody na czasowe zastępstwo
nieobecnego Konsultanta, szczególnie w przypadku gdy zastępujący Konsultant, w opinii
Zamawiającego, będzie niewystarczająco przygotowany do przejęcia obowiązków zastępowanego
Konsultanta.
Wykonawca może nie zapewniać czasowego zastępstwa Konsultanta przebywającego na
zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 10 dni roboczych wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony podkreślają, że w przypadku odmowy zastępstwa, o której
mowa w ust. 18 powyżej, lub zgody na brak zastępstwa, o której mowa w ust. 19 powyżej,
Zamawiający nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas, w którym Konsultant nie
świadczył usług.
Konsultanci świadczą usługi na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego. Usługi świadczone na
podstawie Umowy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, innej lokalizacji wskazanej przez
Zamawiającego na etapie udzielania zamówień jednostkowych lub w lokalizacji wskazanej przez
Wykonawcę, jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na tę lokalizację.
Konsultanci wykonują zadania zlecone przez uprawnione osoby po stronie Zamawiającego
w wymiarze godzin ustalonym przez Zamawiającego.
Nieobecność Konsultanta w ustalonych terminach świadczenia przez niego usług oraz brak
dostatecznego wyjaśnienia okoliczności jego nieobecności przez Wykonawcę będą traktowane
jako naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę i będą podstawą do naliczenia kar
umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości i poziomu świadczonych przez Wykonawcę
usług, w tym zwłaszcza oceny usług świadczonych przez Konsultantów.
Zamawiający może w sposób dowolny dysponować zakresem zadań Konsultantów, pod
warunkiem że zlecane prace będą odpowiadały kwalifikacjom Konsultantów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do sposobu wykonywania Umowy.
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27. Zamawiający zapewnia Konsultantom sprzęt komputerowy i inne mienie niezbędne do
świadczenia usług. Przekazanie sprzętu komputerowego i innego mienia nastąpi protokolarnie –
protokół podpisze Zamawiający i Konsultant. Konsultant zobowiązany jest do zwrotu
powierzonego mu sprzętu i mienia niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usług lub wcześniej,
gdy Zamawiający zgłosi takie żądanie. Wykonawca odpowiada za mienie powierzone
Konsultantom.
28. Do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego Zamawiający i Wykonawca podpiszą Protokół
o którym mowa w ust. 7 przygotowany przez Zamawiającego, potwierdzający zakres wykonanych
usług i liczbę godzin zegarowych świadczenia usług przez Konsultanta..
§ 4.
OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot profesjonalnie zajmujący się świadczeniem usług będących
przedmiotem Umowy dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i personelem niezbędnym
do należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy oraz że będzie świadczył usługi w
zakresie uzgodnionym w Umowie i zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że w ramach posiadanej bazy zasobów ludzkich jest w stanie zapewnić
świadczenie usług przez osoby o wymaganych kwalifikacjach.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań mogących naruszać dobra
osobiste Zamawiającego.
4. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać materiałów Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody
w celach niebędących przedmiotem Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, że nie dokona cesji praw i zobowiązań wynikających z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania określone w Umowie
z zachowaniem wynikających z niej wymogów, z należytą starannością, zgodnie z przepisami
prawa oraz zasadami uczciwej konkurencji i poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych
interesów Zamawiającego.
7. Wykonawca wykonywać będzie usługi z należytą starannością przyjętą przy wykonywaniu czynności
danego rodzaju.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Konsultantów.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności informacji Zamawiającego na
zasadach wskazanych w Umowie ramowej.
10. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niezbędne wskazówki konieczne do wykonania
Umowy oraz zapewnić Konsultantom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy dostęp do
niezbędnych pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i
procedur wewnętrznych Zamawiającego.
11. W przypadku, gdy usługi będą świadczone bez zachowania należytej staranności, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę wskazując obszary, których dotyczą zastrzeżenia. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od otrzymania takiej informacji przedstawić plan
poprawy jakości usług albo zaproponować wymianę Konsultanta.
12. W zakresie obowiązków związanych z bhp:
1) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania względem Konsultantów przepisów regulujących
bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności art. 207, 208 i 304 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy („Kp”);
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W przypadku gdy któryś z Konsultantów mających świadczyć usługi na podstawie Umowy
Wykonawczej jest pracownikiem Wykonawcy, Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia
świadczenia usług przez tego Konsultanta wyznaczy oraz przekaże Zamawiającemu dane
(imię i nazwisko oraz dane kontaktowe nr telefonu, adres e-mail) koordynatora BHP w celu
spełnienia obowiązku wynikającego z art. 208 Kp;
Zamawiający zorganizuje dla każdego Konsultanta „Szkolenie informacyjne BHP”.

§ 5.
PODWYKONAWCY
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy
podwykonawcom („Podwykonawca”), z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
Wykonawca wykona Umowę przy udziale następujących Podwykonawców:
1) [wskazanie firmy, adresu siedziby Podwykonawcy] ________________ - w zakresie
__________________,
2) [wskazanie firmy, adresu siedziby Podwykonawcy] ________________ - w zakresie
__________________.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej o każdej
zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy Wykonawczej.
Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców (firmy, adresu siedziby) powinna
zostać przekazana Zamawiającemu, w terminie 10 dni roboczych od zmiany danych.
Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 5 dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, o udziale którego
nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a
opóźnienie powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą stanowi zwłokę
Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku
postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy ramowej, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu
nie mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy
współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków,
do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie powstałe wskutek braku
współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał
się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy ramowej, zobowiązany jest do
wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje.
Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał
samodzielnego spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub
wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków, a
opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą,
stanowi zwłokę Wykonawcy.
Za Podwykonawcę nie uznaje się osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą,
która ma zostać oddelegowana do świadczenia usług jako Konsultant.
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§ 6.
WYNAGRODZENIE
Maksymalne wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu Umowy nie
przekroczy …………… zł netto (słownie: ……………………… zł 00/100), to jest ………………… (słownie:
…………………..) zł brutto. W przypadku, jeżeli do dnia wskazanego w § 2 ust. 4 Umowy lub do dnia,
do którego Strony przedłużyły okres obowiązywania Umowy zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, limit, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, nie zostanie osiągnięty, Wykonawca nie może sobie rościć
prawa do jego realizacji po okresie obowiązywania Umowy.
Zamawiający szacuje, że w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawczej skorzysta z usług
Konsultantów w wymiarze odpowiadającym co najmniej 20 % maksymalnego wynagrodzenia
netto wskazanego w ust. 1 powyżej. Wykonawcy nie przysługują roszczenia w przypadku
niewykorzystania przez Zamawiającego ww. szacunkowego wymiaru.
Za wykonywanie prac na podstawie Umowy Wykonawca będzie otrzymywać miesięczne
wynagrodzenie obliczone jako iloczyn faktycznie świadczonych usług (określonych w godzinach
zegarowych) w danym miesiącu kalendarzowym zaakceptowanych w Protokole(łach) i stawki cen
jednostkowych netto za godzinę zegarową świadczenia usług przez Konsultanta(ów) danej
specjalności, w wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę w Ofercie stanowiącej Załącznik nr 1
do Umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
Podstawą do wystawienia faktury będzie(ą) każdorazowo podpisany(e) przez Strony Protokół(oły)
zdawczo – odbiorczy(ych).
Płatność za realizację przedmiotu Umowy, zostanie każdorazowo dokonana w terminie 21 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze i zgłoszony do wykazu czynnych podatników VAT
(biała lista podatników).
Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie w drodze
przelewu, cesji, zastawu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności
wynikających z Umowy.
§ 7.
PRAWA AUTORSKIE
Przeniesienie praw, o których mowa w § 6 Umowy ramowej, w związku z wykonywaniem Umowy
nastąpi zgodnie z postanowieniami Umowy ramowej.
Przedstawione w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy stawki godzinowe
obejmują również całkowite wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1
powyżej.

§ 8.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez Konsultantów zasad ochrony danych
osobowych.
2. Wzór oświadczenia Konsultanta o zapoznaniu z obowiązującymi przepisami stanowi Załącznik nr 4
do Umowy.
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§ 9.
OBOWIĄZYWANIE UMOWY
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Wykonawczej w całości lub części w
przypadku:
1) gdy Zamawiający odstąpi od Umowy ramowej, wypowie ją lub w inny sposób doprowadzi do
jej zakończenia;
2) opóźnienia w wykonaniu zobowiązania określonego w:
a) §3 ust. 1 Umowy lub
b) §3 ust. 14 Umowy lub
c) §3 ust. 16 Umowy lub
trwającego co najmniej 15 dni.
3) jeśli w ciągu 60 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę finalnego raportu
indywidualnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający nie zaakceptuje
kandydatury Konsultanta, w związku z co najmniej 2-krotnym odrzuceniem przedstawionej
przez Wykonawcę kandydatury;
4) niepodjęcia przez Konsultanta usługi w omówionym terminie;
5) nieobecności Konsultanta, o której mowa w § 3 ust. 23 Umowy przekraczającej 5 dni;
6) gdy Zamawiający co najmniej 3-krotnie zawnioskuje o wymianę Konsultanta zgodnie z §3 ust.
11 Umowy;
7) gdy Wykonawca zatrudnieni pracownika Zamawiającego lub doprowadzi do złożenia przez
pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub będzie rekomendował
pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawrze z pracownikiem Zamawiającego
jakąkolwiek umowę lub porozumienie;
8) naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek z postanowień dot. praw autorskich określonych
w § 6 Umowy ramowej;
9) naruszenia postanowień dot. poufności informacji określonych w § 5 Umowy ramowej przez
Wykonawcę, Konsultanta lub inne osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków
wynikających z Umowy Wykonawczej na szkodę Zamawiającego lub Ministra Cyfryzacji;
10) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umową w sposób inny niż
określony w punktach 2-9 powyżej, w tym nie stosuje się do uwag i zaleceń Zamawiającego,
mimo upłynięcia 10 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń.
2. W odniesieniu do wszelkich przypadków, gdy Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do
odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 60 dni od chwili,
gdy powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości Zamawiającego do zakończenia
Umowy w przypadku okoliczności, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa, w tym na
podstawie art. 145 lub 145a Pzp.
4. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie (zawierać
uzasadnienie) i zostać dostarczone drugiej Stronie Umowy. Zamawiający w oświadczeniu o
odstąpieniu od Umowy wskaże w jakim zakresie odstępuje od Umowy, tj. czy odstępuje od Umowy
z mocą wsteczną lub ze skutkiem na przyszłość bądź, czy odstępuje od Umowy w całości lub w
części.
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5. Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o
odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy powstrzyma się od dalszego wykonywania
przedmiotu Umowy, dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela
Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.
7. W razie wykonania przez Zamawiającego odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w zakresie Utworów, odnośnie których
Zamawiający nie nabył autorskich praw majątkowych, prawa zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich lub licencji zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie ramowej,
Zamawiający - w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia - nabywa do nich prawa,
w zakresie ustalonym Umową ramową z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub
wypowiedzeniu.
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§ 10.
PRZEDSTAWICIELE STRON I ZAWIADOMIENIA
Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:
________e-mail :_____ tel._____ albo ________e-mail :_____ tel._____
Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych jest:
________e-mail: ____ tel. ____
Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Umowy Wykonawczej, nie
są jednak uprawnione do podpisywania Protokołów.
Osobami uprawnionymi do podpisywania Protokołów są:
1)
ze strony Zamawiającego: ________e-mail :_____ tel._____ ,
2)
ze strony Wykonawcy: ________e-mail :_____ tel._____ .
Zmiana którejś z osób wskazanych powyżej nie stanowi zmiany Umowy Wykonawczej.
Zmiana jest skuteczna od momentu poinformowania drugiej Strony co najmniej w formie e-mail
przesłanego na adres wskazanych w powyższych ust. 1-2.
Zawiadomienia wymagane na mocy niniejszej Umowy będą doręczane e-mailem, listem
poleconym z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub osobiście.
Zawiadomienia dla Wykonawcy będą doręczane na następujący adres: ………………………………………..
Zawiadomienia dla Zamawiającego będą doręczane na następujący adres: Aleje Jerozolimskie 132136, 02-305 Warszawa.
Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego informowania drugiej strony o zmianie adresu
do doręczeń pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną.

§ 11.
KARY UMOWNE
1. W zakresie kar umownych opisanych Umową odpowiedzialność za opóźnienie oznacza przyjęcie
przez Wykonawcę odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy na zasadzie ryzyka, od której może się uwolnić
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wyłącznie wykazując, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający lub było spowodowane działaniem siły wyższej.
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) niewykonania zobowiązania określonego w §3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1%
maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w §6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia;
2) niewykonania zobowiązania określonego w §3 ust. 14 Umowy – w wysokości 0,1%
maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w §6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia;
3) nieobecności Konsultanta, o której mowa w §3 ust. 23 Umowy - w wysokości 1%
maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w §6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia;
4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasady przeniesienia całości praw wskazanych w §
6 Umowy ramowej (w zakresie jakiegokolwiek elementu) - w wysokości 150 000,00 zł, za każde
naruszenie;
5) w przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w §5 ust. 4 Umowy lub § 5 ust. 5
Umowy, w terminie wskazanym w tych postanowieniach, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia;
6) odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia netto
wskazanego w §6 ust. 1 Umowy;
7) gdy Wykonawca zatrudni pracownika Zamawiającego lub doprowadzi do złożenia przez
pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub będzie rekomendował
pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawrze z pracownikiem Zamawiającego
jakąkolwiek umowę lub porozumienie - w wysokości 200 000,00 zł w zakresie każdego
pracownika Zamawiającego. Obowiązek zapłaty niniejszej kary umownej obowiązuje do
upływu 2 lat od dnia zakończenia Umowy Wykonawczej niezależnie od podstawy jej
zakończenia.
Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.
Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem,
które było podstawą naliczenia danej kary.
Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez
potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty
obciążeniowej w terminie w niej wskazanym.

§ 12.
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Pzp, w
szczególności:
1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy ramowej zmian nieistotnych, to jest
innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp;
2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do
Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
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w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym
odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub
zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
b) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami,
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu
przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego
do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub
przepisami prawa;
c) w zakresie przedłużenia terminu obowiązywania Umowy zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy;
d) zaistnienia sytuacji, będących następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności rozszerzenia zakresu prac powodującego zmianę
maksymalnej ilości godzin świadczenia usług Konsultanta, których nie można było
przewidzieć na etapie planowania przekazanych obowiązków. W takim wypadku
maksymalna liczba godzin przypadająca na Konsultantów może ulec zwiększeniu nie
więcej niż o 10% maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1 Umowy. Strony
podpiszą w tym przypadku aneks do Umowy wskazujący liczbę godzin, o którą zmieni się
maksymalna liczba godzin określona w Umowie z jednoczesnym podziałem godzin na
Konsultantów poszczególnych specjalizacji;
e) w przypadku wystąpienia okoliczności po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy
okoliczności nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy, Strony mogą zmienić
lokalizację świadczenia usług przez Konsultanta na inną na terenie Rzeczypospolitej.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem przypadków, gdy Umowa wyraźnie zastrzega inną formę dla dokonania zmiany.
W przypadku, gdy Umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy Strony przewidują
możliwość dokonania zmiany maksymalnych stawek z podatkiem VAT podanych w Ofercie
Wykonawcy za 1 godzinę realizacji prac przez poszczególnych Konsultantów oraz maksymalnego
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, w formie aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
 na zasadach i w sposób określony w ust. 4 – 14 niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Wykonawca
może żądać zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w powyższych
pkt 2) – 4) po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
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ramowej, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt
2) lub 3) lub 4) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie
Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych dotyczących kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy.
Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli
z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty,
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust.
3 pkt 2) powyżej, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w części finansowanej przez Wykonawcę albo odpowiednio składek uiszczanych w ramach
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
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11.

12.

13.

14.

1.

2.
3.
4.

przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) lub pkt 4).
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z wnioskiem
występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 1) powyżej.
W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9 powyżej,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9
powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 10 – 12 powyżej stosuje się odpowiednio.
Zawarcie aneksu może nastąpić nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieunormowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy mające związek z przedmiotem
Umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy ramowej rozstrzygnie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część i obejmują:
1)
Załącznik nr 1 – Oferta na realizację Umowy.
2)
Załącznik nr 2 – Zaproszenie do składania ofert.
3)
Załącznik nr 3 – Zlecenie wykonania usług.
4)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie
5)
Załącznik nr 5 – Protokół zdawczo-odbiorczy.

Zamawiający
.........................................................

Wykonawca
.........................................................
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Złącznik nr 3 do Umowy nr …………..
do umowy ramowej nr ……………….
- Formularz zlecenia wykonania usług
ZLECENIE WYKONANIA USŁUG
Miejsce i data złożenia zlecenia: Warszawa, dnia ……………………..
Konsultant delegowany do realizacji zlecenia:
Imię i nazwisko: …………………………………..
Specjalność Konsultanta: ……………………………………..
Okres świadczenia usługi: ………………………………….
Stawka godzinowa (zgodnie z ofertą Wykonawcy): ……………………………………
Okres świadczenia usług w Zespole Zamawiającego (liczony w godzinach): ………………………..
Zlecenie realizowane będzie na zasadach określonych w Umowie nr ……/20……. do umowy ramowej nr
……………………………….
Uwagi: ……………………………………………………………….

Podpis Zamawiającego

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

Podpis Wykonawcy

................................................
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Załącznik nr 4 do Umowy nr …………….
do umowy ramowej nr ……………………………..
- Oświadczenie
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(y)
Imię i nazwisko:
Numer PESEL:

X___X___X___X___X___X
(widoczna co druga cyfra)

Oświadczam, że w dniu …………………………………. zostałam(em) zapoznana(y) z obowiązującymi
regulacjami prawnymi oraz aktualnymi standardami w Centralnym Ośrodku Informatyki w zakresie:
a) bezpieczeństwa informacji opisanym w Polityce Bezpieczeństwa Informacji;
b) ochrony

Tajemnicy

Przedsiębiorstwa

opisanej

w

Regulaminie

Ochrony

Tajemnicy

Przedsiębiorstwa;
c) ochrony danych osobowych opisanej w Polityce Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, że:
1) zapewnię ochronę informacji przetwarzanym w COI, a w szczególności zabezpieczę je przed
dostępem

osób

nieupoważnionych,

uszkodzeniem

oraz

nieuzasadnioną

modyfikacją

lub zniszczeniem;
2) zachowam w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy, wszelkie informacje dotyczące
przetwarzania oraz sposób zabezpieczenia danych w COI;
3) natychmiast zgłoszę przełożonemu oraz do Departamentu Bezpieczeństwa COI stwierdzenie próby
lub faktu naruszenia ochrony informacji lub bezpieczeństwa systemu przetwarzającego informacje
chronione w COI;
4) będę postępować zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa
informacji, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony danych osobowych obowiązującej w COI.

Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie jakiejkolwiek zasady stanowi naruszenie obowiązków
pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy i może skutkować odpowiedzialnością pracownika
wynikającą m.in. z Kodeksu pracy lub zastosowaniem przez pracodawcę środków porządkowych
określonych w Kodeksie pracy.

(data i podpis pracownika)
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Załącznik nr 5 do Umowy nr ………………..
do umowy ramowej nr …………………..
- Protokół zdawczo-odbiorczy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
sporządzony w dniu: ……………………………………
Imię i nazwisko Konsultanta
Specjalność Konsultanta
Okres świadczenia usług
Liczba godzin świadczenia usług
w danym okresie rozliczeniowym
Produkty/utwory wytwarzane w 1)
2)
cyklu rozliczeniowym
3)
Ustalenia Stron

1) Usługa została/nie została wykonana w terminie umownym
2) Usługa została/nie została wykonana w sposób należyty
3) Zamawiający zgłasza/nie zgłasza poniższe wady
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Termin usunięcia wady: ……………………………………………………..

Inne ustalenia Stron

ZAMAWIAJĄCY:

________________________

WYKONAWCA:

_______________________
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