UMOWA NR ……………………
zawarta w Warszawie w dniu …………………….. r.
między:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej „Zamawiającym”, (adres
siedziby: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa), działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1447, ze zm.), posiadającym NIP:
701-007-37-77 oraz numer REGON: 141032404,
reprezentowanym przez: ………………………………………..
a
……………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
wspólnie zwanych dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

§ 1.
Użyte w niniejszej umowie, począwszy od niniejszego paragrafu, pojęcia oznaczają:
1)

Adres Korespondencyjny Zamawiającego: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a.

2)

Adres Korespondencyjny Wykonawcy: ………………………….

3)

Aplikacja Serwisowa – oprogramowanie udostępniane przez Wykonawcę Zamawiającemu na zasadach określonych w Umowie, za pośrednictwem i w ramach którego odnotowywane są Zgłoszenia
Serwisowe dokonywane przez pracowników Zamawiającego oraz ich bieżący status.

4)

Czas Eksploatacji – zestaw przedziałów czasowych, w ramach których wykonywane będą określone
usługi objęte zakresem Umowy  Czasy Eksploatacji zostały określone w § 10 ust. 6 Umowy.

5)

Czas Usunięcia – maksymalny czas na usunięcie zgłoszonej Wady liczony od momentu Zgłoszenia
Serwisowego dotyczącego Wady.

6)

Doradztwo Techniczne – świadczenie przez Wykonawcę zdalnych konsultacji i porad w zakresie
eksploatacji Systemu przez Zamawiającego, obejmujących wszelkie zagadnienia informatyczne i merytoryczne związane z użytkowaniem Systemu, zdalną diagnostykę błędów Systemu oraz konsultacje
telefoniczne, na warunkach wskazanych w Umowie.

7)

Dostępność Systemu – funkcjonowanie Systemu w sposób umożliwiający zalogowanie się do niego
oraz prawidłową i wolną od zakłóceń pracę w nim, wykonywaną przez uprawnionego Użytkownika
Końcowego ze stanowiska końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową.

8)

Drugi Poziom Wsparcia – zdalne wsparcie świadczone dla pracowników Help Desk lub użytkowników Systemu przez Wykonawcę.

9)

dzień roboczy – ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10) Moduł – wydzielony element funkcjonalny Systemu. Wyróżnia się następujące Moduły: generator
wniosków o dofinansowanie, ocena formalna, ocena merytoryczna (recenzja/pre-panel/panel/pre-panel w trybie obiegowym), umowy, protesty.
11) Okno Serwisowe – uzgodniony między Stronami czas planowanej niedostępności Systemu dla Zamawiającego, koniecznej dla świadczenia określonych usług objętych zakresem Umowy, w tym przeprowadzenia prac konserwacyjnych i administratorskich.
12) Parametry SLA (Service Level Agreement) – gwarantowane Umową wartości parametrów poszczególnych usług świadczonych na jej podstawie, obejmujące wszelkie zobowiązania Wykonawcy
dotyczące zarówno zakresu i sposobu świadczenia usług, w tym np. sposobu dokumentowania prac,
jak i parametrów usług (czasy Dostępności Systemu, Czasy Usunięcia, częstotliwość wykonywania)
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oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem.
13) Pierwszy Poziom Wsparcia – wsparcie świadczone Użytkownikom Końcowym przez Help Desk i
służby informatyczne Zamawiającego odpowiedzialne za instalację, konfigurację i utrzymanie stanowisk końcowych Systemu oraz urządzeń peryferyjnych (w szczególności stacje robocze, notebooki,
drukarki, okablowanie stanowisk końcowych).
14) Poprawka Systemu – zmiana funkcji Systemu mająca na celu korygowanie funkcjonalności lub ułatwienie pracy Systemu, której wprowadzenie nie zajmuje dłużej niż łącznie 20 godzin pracy programisty w ciągu jednego miesiąca.
15) Stabilność Systemu – funkcjonowanie Systemu w sposób wolny od sytuacji awaryjnego przerywania
wykonywanych przez Użytkowników Końcowych operacji będących wynikiem niepoprawnego działania któregokolwiek z elementów Systemu działającego na platformie sprzętowo-programowej Wykonawcy.
16) Strategia Backup’ów – wytyczne i procedury służące wykonywaniu i odtwarzaniu zapasowych kopii
danych przetwarzanych w Systemie – przygotowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
17) System – Lokalny System Informatyczny NCBR; jest to oprogramowanie eksploatowane przez Zamawiającego, w którym w zakresie posiadanych uprawnień, Zamawiający i uprawnione podmioty
dokonują rejestracji i przetwarzania rzeczywistych operacji urzędowych. W skład Systemu objętego
Umową wchodzą następujące moduły/aplikacje eksploatowane przez NCBR:
a)

System Obsługi Projektów i Minibaza oraz wszystkie istniejące na dzień zawarcia Umowy rozszerzenia i funkcjonalności dodatkowe będące w trakcie opracowania;

b)

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Szybkiej Ścieżki oraz Dużych Przedsiębiorstw oraz
wszystkie istniejące na dzień zawarcia Umowy rozszerzenia i funkcjonalności dodatkowe będące
w trakcie opracowania.

18) Środowisko Systemu – oprogramowanie stanowiące środowisko pracy zainstalowane u Zamawiającego, na platformie sprzętowo-programowej (centralny sprzęt komputerowy – serwery, z zainstalowanym na nim oprogramowaniem systemowym – systemem operacyjnym i bazą danych). Środowisko Systemu testowe i produkcyjne zainstalowane jest i administrowane przez personel Zamawiającego, środowisko developerskie zainstalowane jest i administrowane przez personel Wykonawcy.
19) Trzeci Poziom Wsparcia – wsparcie Systemu świadczone służbom informatycznym Wykonawcy
i/lub Zamawiającemu przez producenta Sprzętu i/lub oprogramowania.
20) Umowa – niniejsza umowa.
21) Uruchamianie Nowych Konkursów – usługa świadczona w ramach Umowy, opisana w Załączniku
nr 1 do Umowy, obejmująca uruchamianie nowych konkursów wraz z obsługą oceny formalnej i merytorycznej, a także umów i protestów.
22) Użytkownik Końcowy – osoby korzystające z Systemu, tj. personel Zamawiającego lub użytkownicy
zewnętrzni, z którymi współpracuje Zamawiający, tj. wnioskodawcy, eksperci, itp.
23) Usługi Serwisu – usuwanie przez Wykonawcę nieprawidłowości w działaniu Systemu (Wad), a także
podejmowanie innych działań umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe korzystanie z Systemu,
na warunkach wskazanych w Umowie, jak również podejmowanie działań zmierzających do zachowania Systemu w stanie niepogorszonym. Usługi Serwisu obejmują także administrowanie Systemem.
24) Usługi Upgrade – świadczenie przez Wykonawcę usług polegających po stronie Wykonawcy na informowaniu Zamawiającego o każdej nowej wersji upgrade’u, update ’u, patch’a lub service pack’a
Systemu lub jego elementów, które powstaną w okresie świadczenia usług Utrzymania Systemu, a
także o zmianach funkcjonalnych wprowadzonych przez Wykonawcę do Systemu; a po stronie Zamawiającego prawo do pobierania ich i korzystania z nich, przy czym wdrożenie i implementacja leży
po stronie Zamawiającego.
25) Utrzymanie Systemu – usługi informatyczne świadczone przez Wykonawcę na podstawie Umowy,
obejmujące Usługi Serwisu, Doradztwo Techniczne, Usługi Upgrade oraz Uruchamianie Nowych
Konkursów, związane z zapewnieniem Dostępności Systemu, Stabilności Systemu i optymalizacji
jego wydajności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych.
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26) Wada – wystąpienie stanu nieprawidłowego działania Systemu, m.in. wskutek niedoskonałości usług
Wykonawcy, oprogramowania Systemu, Środowiska Systemu, lub elementów Systemu przekazywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, mogąca przybierać jedną z trzech postaci:
a)

Awaria – jest to zatrzymanie lub zakłócenie działania Systemu, uniemożliwiające użytkowanie
go zgodnie z przeznaczeniem. Awarią jest całkowite zaprzestanie działania elementu składowego
Systemu, krótkotrwałe ale częste zakłócenia pracy elementu Systemu, uszkodzenia danych, spadek wydajności co najmniej o połowę, ograniczenie możliwości logowania się do systemu przez
Użytkowników itp;

b)

Błąd – oznacza zakłócenie pracy Systemu, ograniczające lub utrudniające jego użytkowanie,
wymuszające na Użytkowniku dodatkowy nakład pracy; za Błąd uważa się także podatność wykrytą przez audyt bezpieczeństwa przeprowadzony na zlecenie Zamawiającego i oznaczoną przez
audyt jako podatność krytyczna i poważna;

c)

Usterka – to zakłócenie pracy Systemu, wpływające na jego funkcjonalność, ale nie powodujące
ograniczeń Systemu w zakresie wspierania procesów biznesowych Zamawiającego, np. błędy
interfejsu graficznego lub wydruków (niepowodujące zafałszowania treści), lub niewielki (do
10%) spadek wydajności. Usterki nie wymuszają na użytkownikach dodatkowych czynności. Za
Usterkę uważa się także podatność wykrytą przez audyt bezpieczeństwa przeprowadzony na zlecenie Zamawiającego i oznaczoną przez audyt jako podatność niska.

27) Wyniki Prac – wszelkie stanowiące przedmiot prawa autorskiego wyniki prac Wykonawcy powstałe
w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy określonego w § 2 Umowy.
28) Wynagrodzenie – łączne wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy za prawidłowe wykonanie
przedmiotu Umowy określonego w § 2 Umowy, określone w § 13 ust. 1 Umowy.
29) Zgłoszenie Serwisowe – informacja przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego dotycząca wystąpienia Wad, a także innych zdarzeń, których obsługa należy do Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.
§ 2.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług:
1)

usług Utrzymania Systemu;

2)

wprowadzanie Poprawek Systemu usprawniających pracę Systemu;

3)

Uruchamianie Nowych Konkursów;

4)

konsultacje i wsparcie koncepcyjne Zamawiającego w budowaniu hurtowni danych opartej o strukturę
bazy danych Systemu.
§ 3.

1.

Usługi objęte Umową, a w szczególności usługi Utrzymania Systemu, będą świadczone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 Umowy.

2.

Na potrzeby koordynacji warunków i nadzoru nad świadczeniem usług objętych Umową, w tym usług
Utrzymania Systemu, Strony powołują koordynatorów, którzy upoważnieni są m.in. do odbioru przedmiotu Umowy określonego w § 2 Umowy lub jego części oraz podpisywania protokołów odbioru i akceptacji faktur wystawionych w ramach Umowy:

3.

1)

po stronie Zamawiającego: ……………………, tel. ……………………, e-mail …………………,

2)

po stronie Wykonawcy: ……………………, tel. ……………………, e-mail …………………

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści Umowy.
§ 4.

1.

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do
prawidłowej realizacji Umowy oraz że dysponuje odpowiednim zapleczem organizacyjnym, technicznym,
intelektualnym i finansowym, koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy w sposób:
1)

zgodny z postanowieniami Umowy, w tym wymogami przewidzianymi obowiązującymi przepisami
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prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
2)

skutkujący brakiem Wad;

3)

zapewniający spełnianie przez System wymogów określonych przez Zamawiającego w Załączniku
nr 1 do Umowy;

4)

z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty;

5)

zgodny z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

2.

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przystępując do realizacji Umowy będzie uprawniony do korzystania z narzędzi i środowisk informatycznych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania Umowy, przy
czym uprawnienia te wynikać będą z zawartych przez Wykonawcę umów licencyjnych, chyba że Wykonawca w opisanym zakresie korzystać będzie z informatycznych narzędzi lub informatycznych środowisk,
których jest właścicielem lub dostępnych nieodpłatnie i nie wymagających zgody ich właściciela lub autora.

3.

Dodatkowo Wykonawca oświadcza i zapewnia, że według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zostało wobec niego wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie sądowe, w tym upadłościowe albo naprawcze,
administracyjne lub egzekucyjne, które uniemożliwiałoby wykonanie w całości albo w części Umowy
przez Wykonawcę, jak też według jego najlepszej wiedzy nie zachodzą obiektywne przesłanki pozwalające stwierdzić możliwość wszczęcia takiego postępowania.

4.

Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi objęte Umową, w tym usługi Utrzymania Systemu i Poprawki Systemu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego z zachowaniem profesjonalnej staranności, dążąc
do docelowego korzystania przez Zamawiającego z rozwiązania informatycznego:
1)

nowoczesnego oraz rozwojowego;

2)

zabezpieczającego poufność i bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych;

3)

gwarantującego stabilną pracę;

4)

otwartego, skalowalnego.

5.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że System będzie działał zgodnie z parametrami Systemu i w Środowisku Systemu udostępnianym przez Zamawiającego. W przypadku konieczności zmiany konfiguracji
Środowiska Systemu, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej konfiguracji Środowiska
Systemu, która wymaga akceptacji Zamawiającego, ale nie wymaga aneksu do Umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Wyniki Prac, Poprawki Systemu, jak i oprogramowanie nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz będzie
posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty i licencje.

6.

W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z
ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego, zgodnie z Umową, z Poprawek Systemu i Wyników Prac, Wykonawca
zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających
Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach, przekaże mu posiadane przez niego informacje i dokumenty związane z takim roszczeniem, ewentualnie umożliwi Wykonawcy wstąpienie w miejsce Zamawiającego w postępowaniu sądowym, nie uzna takich roszczeń bez pisemnej zgody Wykonawcy.
Przez „należytą ochronę” Strony rozumieją niedopuszczenie do poniesienia przez Zamawiającego szkody
wynikającej ze zgodnego z Umową korzystania przez niego z Systemu.

7.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich
wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, w związku z przedmiotem Umowy określonym w § 2 Umowy, pozostające w związku z korzystaniem przez Zamawiającego
z Systemu zgodnie z Umową.

8.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, iż żaden z elementów oprogramowania Systemu dostosowywanego
przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, nie będzie posiadać mechanizmów umożliwiających przekazywania bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek danych poza środowisko pracy Systemu, ponad
dane przekazywane z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem i dokumentacją techniczną. Przekazywanie
jakichkolwiek danych poza środowisko pracy Systemu wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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9.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Poprawek Systemu w sposób nie powodujący zaprzestania
pracy żadnego z systemów informatycznych używanych przez Zamawiającego, jak też zaprzestania lub
istotnego zakłócenia działalności Zamawiającego w innych obszarach, poza uzasadnionymi obustronnie
uzgodnionymi wcześniej przypadkami.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przekazywanych Zamawiającemu, a także za nieterminowe i nierzetelne wykonywanie przydzielonych jej pracownikom lub współpracownikom zadań.
11. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu
Umowy określonego w § 2 Umowy, w szczególności o przypadkach wystąpienia wątpliwości co do sposobu jego wykonania lub ryzyka powstania opóźnień, a także, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
informować o proponowanych terminach czynności odbiorczych związanych z Poprawkami Systemu dostosowującymi System do potrzeb Zamawiającego
§ 5.
1.

Wykonawca, w ramach usług Utrzymania Systemu, zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i Dostępności Systemu zgodnie z zakresem usług określonym w Załączniku nr 3 do Umowy oraz
Parametrami SLA określonymi w Umowie.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poprawnego funkcjonowania Aplikacji Serwisowej.
§ 6.

1.

W przypadku usług świadczonych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający obowiązany jest zapewnić Wykonawcy w miejscu realizacji usługi odpowiednie warunki dla ich wykonania, a w
szczególności warunki określone przepisami BHP i PPOŻ.

2.

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy informacji lub danych niezbędnych Wykonawcy dla realizacji usług objętych Umową, w tym usług Utrzymania Systemu.

3.

Zamawiający zapewni niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną dla pracy Systemu.

4.

Zamawiający określi zasady nadawania uprawnień dostępu do informacji i zasobów informatycznych
Użytkowników Końcowych, włączając w to zdefiniowanie w Systemie niezbędnych profili uprawnień oraz
określenie, do których Użytkowników Końcowych profile te mają zostać przypisane.
§ 7.

1.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia osobiście na rzecz Zamawiającego usług Utrzymania Systemu na zasadach i warunkach określonych poniżej.

2.

Strony zakładają możliwość realizacji usług Utrzymania Systemu zdalnie za pośrednictwem łącz transmisji
danych. Koszty dostępu zdalnego ponosi Wykonawca.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług Doradztwa Technicznego w
miesięcznym wymiarze godzin nieprzekraczającym 24 roboczogodzin. Usługi będą świadczone drogą telefoniczną lub e-mail.

4.

Zamawiający będzie zgłaszał Wady określając ich priorytet.

5.

W przypadkach nieuzasadnionego zawyżenia priorytetu zgłoszenia Wady Wykonawca w porozumieniu z
Zamawiającym może zmienić kwestionowany priorytet.

6.

W ramach Usługi Upgrade, Wykonawca zobowiązuje się do wdrażania nowych wersji Systemu po uzyskaniu od Zamawiającego zgody na instalację nowej wersji Systemu, w uzgodnionym z Zamawiającym
terminie.

7.

W ramach usługi Uruchamiania Nowych Konkursów, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania elementów usługi zgodnie ze zmiennym harmonogramem konkursów Zamawiającego, z tym, że w przypadku
nasilenia intensywności korzystania z Systemu, Wykonawca zapewnia obsługę niżej określonego minimalnego zakresu intensywności korzystania z Systemu:
1)

uruchomienie naboru dla 3 konkursów jednego dnia,

2)

uruchomienie naboru dla 10 konkursów w jednym miesiącu,

3)

uruchomienie 10 Modułów w jednym tygodniu,
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4)

obsługa Zgłoszeń Serwisowych i Poprawek Systemu dla 10 konkursów, w których nabory trwają w
tym samym czasie.

8.

W ramach usługi Uruchamianie Nowych Konkursów, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Modułu do testów akceptacyjnych Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem uruchomienia produkcyjnego danego Modułu.

9.

Wraz z informacją o każdej nowej wersji Systemu Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o potencjalnych konsekwencjach jej implementacji, a na wypadek błędnego działania Systemu w wyniku implementacji nowej wersji Systemu, Wykonawca jest zobowiązany przygotować procedury wycofania nowej wersji bez utraty danych Zamawiającego. Każdorazowo Strony będą ustalać tryb
(wraz z oznaczeniem konieczności przejścia przez Środowisko Systemu w wersji testowej), harmonogram
wykonania Usługi Upgrade.

10. Wersje, zmiany i poprawki do Systemu związanie z realizacją Umowy są technicznie wykonywane zgodnie z Opisem sposobu aktualizacji Systemu zawartym w Załączniku nr 2 do Umowy.
11. Wykonawca do świadczenia prac programistycznych dla usług świadczonych w ramach Umowy zapewnia
stały personel – przynajmniej jednego programistę dedykowanego na stałe do świadczenia usług w ramach
Umowy. Zmiana wyznaczonego programisty jest możliwa w wyjątkowych przypadkach wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
12. Na potrzeby określenia warunków świadczenia poszczególnych usług objętych zakresem Umowy, określa
się dwa rodzaje Czasów Eksploatacji:
1)

Czas Eksploatacji A – dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00;

2)

Czas Eksploatacji B – 5 następujących po sobie dni kalendarzowych w godzinach od 08:00 do 17:00
określanych przez Zamawiającego jako pięć pierwszych dni ostatniego tygodnia naboru wniosków o
dofinansowanie oraz 2 następujące po sobie dni kalendarzowe w godzinach od 08:00 do 22:00 określonych przez Zamawiającego jako 2 ostatnie dni ostatniego tygodnia naboru wniosków o dofinansowanie.

13. Usługi Utrzymania Systemu świadczone będą:
1)

Dla Czasu Eksploatacji A: w dni robocze od godziny 08:00 rano do 16:00 po południu. Zgłoszenia
Serwisowe przysłane po godzinie 16:00 oraz w dni wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) będą
traktowane jak zgłoszenia przyjęte o godz. 08:00 w następnym dniu roboczym.

2)

Dla Czasu Eksploatacji B: 5 następujących po sobie dni kalendarzowych w godzinach od 08:00 do
17:00 określanych przez Zamawiającego jako pięć pierwszych dni ostatniego tygodnia naboru wniosków o dofinansowanie oraz 2 następujące po sobie dni kalendarzowe w godzinach od 08:00 do 22:00
określonych przez Zamawiającego jako 2 ostatnie dni ostatniego tygodnia naboru wniosków o dofinansowanie.
§ 8.

1.

Zakres usług Utrzymania Systemu określają w sposób wyłączny postanowienia Umowy. W zakres usług
Utrzymania Systemu nie wchodzą:
1)

wprowadzanie i zarządzanie danymi w Systemie bez zgody Zamawiającego;

2)

zapewnienie Pierwszego Poziomu Wsparcia Użytkownikom Końcowym;

3)

określanie zasad nadawania uprawnień dostępu do informacji i zasobów informatycznych dla Użytkowników Końcowych;

4)

administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego (w tym administrowanie stacjami
roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi);

5)

rozbudowywanie Systemu o nowe moduły i funkcjonalności.

2.

Usługi i działania określone w ustępie powyżej, a także inne usługi i działania nieobjęte zakresem Umowy,
mogą być świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy lub
umów zawartych z Zamawiającym, na warunkach tam określonych.

3.

Odpowiedzialność Wykonawcy za świadczenie usług Utrzymania Systemu nie obejmuje nieprawidłowości w działaniu Systemu wynikających z nieuprawnionej ingerencji w kod Systemu, chyba że nieuprawniona ingerencja powstała z winy Wykonawcy.
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4.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zgromadzonych przez Zamawiającego danych i nie
wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Zamawiającego w tym zakresie.
§ 9.

1.

Podstawą i warunkiem podjęcia przez Wykonawcę reakcji serwisowej oraz przystąpienia do działań związanych z usunięciem Wady jest dokonanie przez Zamawiającego prawidłowego Zgłoszenia Serwisowego
na zasadach określonych poniższymi postanowieniami.

2.

W celu prowadzenia ewidencji i obsługi Zgłoszeń Serwisowych dotyczących Systemu, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zdalny dostęp do Aplikacji Serwisowej poprzez przekazanie informacji umożliwiających zdalne połączenie i korzystanie z Aplikacji Serwisowej.

3.

Zgłoszenia Serwisowe będą dokonywane przez upoważnionych przez Zamawiającego użytkowników Systemu oraz koordynatora ze strony Zamawiającego wskazanego w § 3ust. 2 pkt 1) Umowy.

4.

Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych za pośrednictwem Aplikacji Serwisowej. Jeżeli Aplikacja Serwisowa nie będzie dostępna, Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania
Zgłoszeń Serwisowych telefonicznie lub mailowo na numery lub adresy e-mail Wykonawcy podane w § 3
ust. 2 Umowy pkt 2). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zgłoszenia drogą e-mail
lub telefonicznie i ustalić z Wykonawcą sposób postępowania właściwy dla tego konkretnego przypadku.

5.

Wykonawca zobowiązuje się potwierdzać przyjęcie Zgłoszenia Serwisowego, a także udzielać odpowiedzi
na Zgłoszenia Serwisowe oraz zamieszczać opis rozwiązania problemu objętego Zgłoszeniem Serwisowym w ramach Aplikacji Serwisowej. W szczególnych przypadkach informacje takie mogą zostać przesłane do Zamawiającego mailem lub udzielone telefonicznie, co jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku bieżącej aktualizacji statusu Zgłoszenia Serwisowego w Aplikacji Serwisowej.

6.

Dodatkowe ustalenia niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Zgłoszenia Serwisowe lub rozwiązania problemu objętego Zgłoszeniem Serwisowym mogą odbywać się między Stronami z pominięciem Aplikacji
Serwisowej, co jednak nie zwalnia Stron z obowiązku bieżącej aktualizacji statusu Zgłoszenia Serwisowego w Aplikacji Serwisowej.

7.

Zamawiający weryfikuje odpowiedzi i opisy rozwiązania umieszczone przez Wykonawcę w Aplikacji Serwisowej i, zależnie od swojej oceny:

8.

1)

zamyka Zgłoszenie Serwisowe (akceptuje odpowiedź lub opis i potwierdza rozwiązanie problemu);

2)

dokonuje dodatkowych zapytań związanych ze Zgłoszeniem Serwisowym na zasadach określonych
powyższymi postanowieniami.

W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiającego akceptacji odpowiedzi lub rozwiązania problemu
oraz niezadania dodatkowych pytań do przedstawionej odpowiedzi lub opisu rozwiązania w terminie 10
dni roboczych, uważa się, że Zamawiający dokonał ich akceptacji, a Wykonawcy przysługuje prawo oznaczenia w imieniu Zamawiającego faktu zaakceptowania odpowiedzi lub rozwiązania w ramach Aplikacji
Serwisowej (zamknięcie Zgłoszenia Serwisowego).
§ 10.

1.

Wykonawca, w ramach usług Utrzymania Systemu, zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa,
wydajności i Dostępności Systemu w każdy dzień kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2.

System działać będzie (tj. przetwarzać dane lub pozostawać w gotowości do ich przetwarzania) nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem Okien Serwisowych, zgodnie z ust. 3
poniżej.

3.

Wszystkie planowane prace konserwacyjne i administracyjne wymagające zatrzymania Systemu będą realizowane przez Wykonawcę w ramach Okien Serwisowych. Zamawiający wyraża zgodę na zatrzymanie
przez Wykonawcę Systemu, skutkujące w szczególności utratą możliwości korzystania z Systemu, na
okres uzgodnionych przez Strony Okien Serwisowych. Strony niniejszym:
1)

uzgadniają co 2 tygodnie stałe Okno Serwisowe o długości do 3 godzin w godzinach 00:00 do 08:00
w sobotę lub niedzielę;

2)

dopuszczają możliwość uzgodnienia dodatkowych Okien Serwisowych, o ile wymagać tego będzie
charakter koniecznych do przeprowadzenia na Systemach prac konserwacyjnych i administracyjnych.
Dla swej ważności uzgodnienia takie muszą zawsze być dokonywane w formie pisemnej podpisanej
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przez koordynatorów, wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy, lub innych upoważnionych przedstawicieli
Stron. Dodatkowe Okna Serwisowe nie są wliczane w czas niedostępności Systemu.
4.

Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę o początku Okna Serwisowego, o którym mowa
powyżej, do piątku poprzedzającego Okno Serwisowe do godziny 12:00 w południe. Powyższe ustalenie
dotyczące początku Okna Serwisowego będzie obowiązywało do czasu określenia nowego początku Okna
Serwisowego.

5.

Skuteczne Zgłoszenie Serwisowe oznacza zarejestrowanie problemu w Aplikacji Serwisowej ewentualnie
zgłoszenie telefonicznie lub mailowo zgodnie z § 9 Umowy.

6.

Zgłoszenia Serwisowe dotyczące Wad dokonywane przez Zamawiającego oznaczane będą przez Zamawiającego priorytetami (Krytyczny, Wysoki, Średni) zgodnie z opisem w tabeli poniżej. Wykonawca jest
uprawniony do dokonywania weryfikacji priorytetu nadanego przez Zamawiającego. Poszczególnym priorytetom przyporządkowane są odpowiednie Czasy Usunięcia, które liczone będą w ramach Czasu Eksploatacji od momentu dokonania skutecznego Zgłoszenia Serwisowego, zgodnie z poniższą tabelą:
Priorytet

Krytyczny

Wysoki

Średni

Opis

Czas Usunięcia
Czas Eksploatacji A

Czas Usunięcia
Czas Eksploatacji B

Awaria

1 dzień roboczy

5 godzin

3 dni robocze

1 dzień roboczy

5 dni roboczych

3 dni robocze

Błąd

Usterka

7.

Uzgodnienie zmiany priorytetu lub innego Czasu Usunięcia Wady niż wymienione w powyższej tabeli
powinno być udokumentowane w formie notatki (np. e-mail) osób, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia poprzez Aplikację Serwisową czasu rozpoczęcia i zakończenia prac nad Zgłoszeniem Serwisowym dokonanym przez Zamawiającego. Fakt zakończenia prac nad
Zgłoszeniem Serwisowym powinien być potwierdzony przez Zamawiającego w sposób przewidziany postanowieniami Umowy.

9.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Strategii Backupów umożliwiającej odtworzenie Systemu
(wraz z danymi) do określonego punktu w czasie z każdej doby ostatniego tygodnia oraz każdego ostatniego dnia miesiąca (wstecz dla 12 miesięcy).

10. Na koniec każdego miesiąca Strony podpiszą protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie przez
Wykonawcę usług objętych Umową w danym miesiącu. Wzór protokołu odbioru określa Załącznik nr 4
do Umowy.
11. Strony każdorazowo, w formie wymiany korespondencji e-mail pomiędzy osobami o których mowa w § 3
ust. 2 Umowy, ustalają daty rozpoczęcia i zakończenia Czasu Eksploatacji B, o którym mowa w § 7 ust.
13 pkt 2 Umowy.
§ 11.
1.

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji, bez ograniczeń co do terytorium, na korzystanie z Wyników Prac, w tym w szczególności programów komputerowych oraz utworów powstałych w wyniku wprowadzania zmian, przeróbek, aktualizacji,
uzupełnień i innych modyfikacji Systemu, w szczególności Poprawek Systemu. Udzielenie licencji nastąpi
każdorazowo w chwili przekazania danego Wyniku Prac Zamawiającemu.

2.

Strony ustalają, iż ich intencją jest aby Zamawiający był uprawniony do korzystania z Wyników Prac w
zakresie wszelkich znanych i możliwych sposobów ich eksploatacji. W związku z tym udzielenie licencji,
o której mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy wszelkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy,
w szczególności:
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1)

korzystania, dowolnego zwielokrotniania i tworzenia nowych egzemplarzy (kopii), niezależnie od zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania oraz przeznaczenia danego zwielokrotnienia, w tym
wprowadzania do pamięci komputera i dowolnych form przetwarzania w pamięci komputera;

2)

dowolnego rozpowszechniania oryginałów lub kopii, niezależnie od zakresu, formy i sposobu (środków), oraz dowolnych form publicznego udostępniania, w tym w sieci Internet oraz w drodze dowolnych form przekazu i transmisji bezprzewodowej; zakres korzystania z tego pola eksploatacji jest
jednakże ograniczony przez cel rozpowszechniania – użytkowanie Systemu przez Zamawiającego i
Użytkowników Końcowych na potrzeby wsparcia prowadzonej przez Zamawiającego działalności
ustawowej (brak uprawnienia do rozporządzenia prawem w celach komercyjnych),

a ponadto, w odniesieniu do programów komputerowych, zarówno w postaci źródłowej (kodów źródłowych), jak i wynikowej:
3)

dokonywania dowolnych zmian w programie komputerowym (w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu), niezależnie od zakresu, formy, sposobu (środków) ich dokonania.

3.

Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego (w tym jego
następców prawnych, licencjobiorców lub osoby trzecie działające na jego zlecenie lub rzecz) zależnego
prawa autorskiego do Wyników Prac, w zakresie wskazanym w § 11 ust. 1 i 2 Umowy z możliwością
przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonywania
dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji Wyników Prac stanowiących własność Wykonawcy,
według woli i zapotrzebowania Zamawiającego, jak też na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody
w tym zakresie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

4.

Zamawiający w ramach licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, ma prawo do udzielania sublicencji.
5.

W przypadku gdy w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 2 Umowy Wykonawca posłuży
się cudzym utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.), Wykonawca oświadcza, iż nabędzie
autorskie prawa majątkowe lub licencję uprawniającą do korzystania z tego utworu. Ponadto, w ramach Wynagrodzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji do tego utworu na
polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej. Wykonawca oświadcza, że wykorzystanie cudzego
utworu nie ograniczy żadnych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy.

6.

Wykonawca może korzystać, w toku wykonywania Umowy, z utworów dostępny w ramach tzw. „wolnych
licencji” (oprogramowania typu open source) jedynie wówczas, gdy wykorzystanie ich do stworzenia Wyników Prac nie uniemożliwi Wykonawcy udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie ze stworzonych przez Wykonawcę komponentów Systemu na zasadach określonych w Umowie. Wykonawca
oświadcza, że wykorzystanie oprogramowania typu open source nie ograniczy żadnych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy.

7.

Wypowiedzenie licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić wyłącznie z powodu
zawinionego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji. Wypowiedzenie licencji może być dokonane jedynie po bezskutecznym upływie 3-miesięcznego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na
zaprzestanie oraz usunięcie skutków naruszeń warunków licencji.

8.

Zamawiający zobowiązuje się, że będzie korzystał z Wyników Prac jedynie w celu, dla którego zgodnie z
Umową zostały one stworzone, i że nie będzie czerpał z ich tytułu innych korzyści, w szczególności nie
będzie ich udostępniał, oddawał w najem, sprzedawał w celach niezwiązanych z eksploatacją Systemu.

9.

W przypadku ingerencji w System osób innych niż upoważnione przez Wykonawcę, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność funkcjonowania Systemu.

10. Udzielenie licencji następuje z chwilą wydania Wyniku Prac. W ramach Wynagrodzenia Zamawiający
nabywa własność nośników, na których Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wyniki Prac.
11. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że nie dokona rozporządzeń przysługującymi mu prawami do Wyników Prac w zakresie, jaki uniemożliwiłby Zamawiającemu korzystanie z nich w sposób określony w niniejszym paragrafie.
§ 12.
1.

Wykonawca wykonuje Poprawki Systemu w ramach Wynagrodzenia, na pisemne zlecenie Zamawiającego, na podstawie uzgodnień dotyczących określenia czasu i sposobu realizacji danej Poprawki Systemu
dokonanych między Stronami.
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2.

Poprawki Systemu przysługujące Zamawiającemu do realizacji przez Wykonawcę w ramach Umowy kumulują się jedynie w okresach dwumiesięcznych, tj. niezlecenie przez Zamawiającego Wykonawcy dokonania Poprawki Systemu w danym miesiącu zwiększa pulę dostępnych Poprawek Systemu jedynie w miesiącu po nim następującym, a w razie ponownego niewykorzystania przez Zamawiającego tej Poprawki
Systemu nie zostaje już ona przeniesiona na kolejny miesiąc (tzn. możliwość jej wykorzystania zostaje
anulowana). Ograniczenie kumulacji Poprawek Systemu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma
ten skutek, że w jednym miesiącu Wykonawca może być zobowiązany do wykonania maksymalnie dwóch
Poprawek Systemu zajmujących łącznie maksymalnie 40 godzin pracy programisty.

3.

Poprawki Systemu zlecone przez Zamawiającego i będące w trakcie realizacji, co do których uzgodniono
już liczbę godzin którą zajmie ich wprowadzenie, nie podlegają zasadom określonym w ust. 2 powyżej i
są realizowane przez Wykonawcę zgodnie ze zleceniem.

4.

W terminie 5 dni od przekazania mu Poprawki Systemu do odbioru, Zamawiający przekazuje Wykonawcy
podpisany protokół odbioru, w którym albo:
1)

odbiera Poprawki Systemu bez uwag;

2)

odbiera Poprawki Systemu z uwagami;

3)

odrzuca Poprawki Systemu w całości.

5.

Jeżeli Poprawki Systemu wymagają testowania Strony ustalają terminy niezbędne do przeprowadzenia
testów i odbioru prac. Ustalenie winno nastąpić w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia konieczności testów.
W przypadku gdy Strony nie ustalą terminów testów Wykonawca może je przeprowadzić samodzielnie po
upływie 7 dni od chwili zgłoszenia konieczności wykonania testów lub nie przeprowadzać testów bez negatywnych następstw z tego tytułu dla niego.

6.

W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego Poprawek Systemu w całości, Zamawiający wraz z protokołem odbioru stwierdzającym ich odrzucenie w całości przekaże Wykonawcy pisemne uzasadnienie swej
decyzji, ze wskazaniem co najmniej jednego z poniższych powodów:
1)

istotne odstępstwa w wykonaniu Poprawki Systemu w stosunku do warunków Umowy oraz treści
uzgodnionego przez Strony zamówienia;

2)

niekompletność Poprawki Systemu, w zakresie modyfikacji Systemu wykonywanych na zlecenie Zamawiającego – w odniesieniu do zakresu funkcjonalnego;

3)

Wada Poprawki Systemu.

7.

W terminie 5 dni od daty przekazania przez Zamawiającego raportu z testów, o których mowa w ust. 5
powyżej, i uwag lub uzasadnienia odrzucenia Poprawki Systemu w całości, Wykonawca ma prawo ustosunkować się do niego na piśmie. Następnie przedstawiciele Stron będą dążyć do jak najszybszego wyjaśnienia przyczyn zgłoszenia uwag lub odrzucenia Poprawki Systemu przez Zamawiającego oraz do uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.

8.

Jeśli Poprawki Systemu zostały odebrane bez uwag, data zgłoszenia do odbioru jest datą dostarczenia Poprawki Systemu. Jeżeli Zamawiający zgłosił zasadne uwagi do Poprawki Systemu przedstawionego do
odbioru, datą odbioru jest data podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag.
§ 13.

1.

Z zastrzeżeniem § 15 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości netto …………. zł (………… złotych), brutto ………….. (…………….złotych).

2.

Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy w 12 comiesięcznych ratach – płatne z dołu (po zakończeniu
każdego miesiąca) na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na koniec każdego rozliczanego miesiąca kalendarzowego oraz podpisanego przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w §
10 ust. 10 Umowy. Wysokość miesięcznej raty wynosi netto …………… zł (…………. złotych), brutto
………… zł (………………. zł).
3. Płatność zostanie każdorazowo dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
4. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę na:
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, NIP 701-007-37-77.
5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.
6.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji Umowy,
a także obejmuje udzielenie Zamawiającemu wszelkich licencji oraz innych uprawnień, zgód i zezwoleń,
o których mowa w § 11 Umowy.

7.

Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmuje kosztów
zestawienia i utrzymania łącz transmisji danych po stronie Zamawiającego. W przypadku wykorzystywania połączenia VPN przez Internet w związku z realizacją Umowy, każda ze Stron pokrywa koszty generowane po swojej stronie.

8.

Prawa i obowiązki a także wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 14.

1.

Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za następstwa swoich działań lub zaniechań wynikłych w związku z realizacją Umowy.

2.

Wykonawca nie może powierzyć realizacji części ani całości Umowy podmiotom trzecim ani posługiwać
się przy realizacji Umowy podwykonawcami.

3.

Odpowiedzialność Wykonawcy oparta o instytucję kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 15.

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
1)

w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 15% Wynagrodzenia;

2)

w przypadku naruszenia zasad poufności przez Wykonawcę  w wysokości 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia;

3)

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 18 ust. 1 Umowy – w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

4)

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu wynikającego z Umowy, w
tym wyznaczonego przez Strony lub Zamawiającego w wykonaniu Umowy - w wysokości 0,5%
kwoty Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

5)

w przypadku innego, niż w wypadkach powyżej wymienionych, nienależytego wykonania Umowy 
każdorazowo w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia.

2.

W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% Wynagrodzenia, Zamawiający może odstąpić od
Umowy na zasadach określonych w § 16 ust. 1 pkt 5 Umowy.

3.

Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w zależności od wyboru Zamawiającego poprzez pomniejszenie Wynagrodzenia lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do
zapłaty.

4.

Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.

§ 16.
1.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
1)

gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy niż 10
dni roboczych lub zaprzestał realizacji Umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy niż 30 dni – w
terminie 14 dni od upływu danego okresu wskazanego w niniejszym punkcie;

2)

gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową, nienależycie, w realizowanych
pracach nie stosuje się do postanowień Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy, mimo
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 14
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dni od bezskutecznego upływu terminu do zmiany sposobu wykonania Umowy określonego przez
Zamawiającego w wezwaniu;

2.

3)

gdy Wykonawca zleca wykonanie prac objętych umową podmiotowi trzeciemu z naruszeniem postanowień Umowy w tym zakresie – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;

4)

gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie
likwidacyjne bądź naprawcze – w terminie 30 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;

5)

w przypadku określonym w § 15 ust. 2 Umowy – w terminie 30 dni od dnia, w którym suma kar
umownych naliczonych Wykonawcy przekroczyła 10% Wynagrodzenia;

6)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do czasu złożenia przez NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie - tj. gdy pomimo odstąpienia od Umowy
przez Zamawiającego Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania
części Przedmiotu Umowy - Zamawiający zachowuje wszelkie prawa do rezultatów świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do czasu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość, tj. nie obejmuje
Umowy w części, w której Przedmiot Umowy został należycie wykonany przez Wykonawcę i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.
§ 17.

1.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Nie zmieniają Umowy jakiejkolwiek zastrzeżenia w dokumentach, w tym w potwierdzeniach przyjęcia
dostawy, protokołach odbioru, fakturach, jeżeli wyraźnie nie wskazano, iż mają one mieć taki skutek.
Strony wykluczają możliwość milczącego przyjęcia oferty, która zmieniałaby postanowienia Umowy, jak
również możliwość przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień.
§ 18.

1.

2.

W przypadku zakończenia świadczenia usługi Utrzymania Systemu Wykonawca:
1)

przekaże Zamawiającemu pełną specyfikację i oprogramowanie, na którym pracuje System, wraz z
kompletem parametrów konfiguracyjnych w szczególności oraz pełną specyfikację wykorzystywanych systemów i aplikacji bazodanowych,

2)

zapewni Zamawiającemu, na okres uruchomienia Systemu w nowym środowisku, wsparcie (max. na
1 miesiąc) inżyniera wspomagającego w uruchomieniu Systemu w nowym środowisku,

3)

usunie w terminie 5 dni kalendarzowych od potwierdzenia przez Zamawiającego uruchomienia Systemu w nowym środowisku lub od potwierdzenia przez Zamawiającego nieuruchamiania Systemu w
nowym środowisku, bazy danych Systemu oraz System z platformy sprzętowo-programowej stanowiącej własność Wykonawcy, a także z wszystkich nośników pozostających w gestii Wykonawcy
wraz z dokumentacją.

O ile wyraźnie odmiennie nie postanowiono w treści Umowy, zawarcie Umowy nie ma wpływu na pozostałe umowy zawarte pomiędzy Stronami i wynikające z nich prawa i obowiązki oraz zobowiązania Stron.
§ 19.

1.

Na potrzeby realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
Umowy.
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2.

Na potrzeby realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności według wzoru zawartego w Załączniku nr 6 do Umowy.

3.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do stosowania Regulaminu ochrony informacji
dla wykonawcy Zamawiającego w brzmieniu określonym w Załączniku nr 6 do Umowy.
§ 20.

1.

Wszystkie spory wynikłe z tytułu Umowy będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim w drodze
negocjacji. Gdyby pomimo negocjacji Strony nie osiągnęły porozumienia, wówczas wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.

Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

3.

Integralną część Umowy, stanowią następujące Załączniki:
1)

Załącznik nr 1 – Opis usługi Uruchamianie Nowych Konkursów,

2)

Załącznik nr 2 – Opis sposobu aktualizacji Systemu,

3)

Załącznik nr 3 – Zakres świadczonych usług,

4)

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru,

5)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

6)

Załącznik nr 6 – Regulamin ochrony informacji dla wykonawcy NCBR (wraz ze wzorem umowy o
zachowanie poufności),

7)

Załącznik nr 7 – Wzór raportu do monitorowania parametrów SLA.

PODPISY:

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________
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Załącznik nr 1 – Opis usługi Uruchamianie Nowych Konkursów
Każdy konkurs wymaga zdefiniowania specyficznych dla danego konkursu elementów poniżej
I. Uruchomienie nowego konkursu
1. WoD (Wniosek o Dofinansowanie)
a. Dodanie/usunięcie pola w formularzu WoD1 względem ogólnego wzoru wniosku
b. Dodanie/usunięcie walidacji w formularzu WoD względem ogólnego wzoru wniosku
c. Dopasowanie oświadczeń
d. Podpięcie specyficznych wzorów załączników
e. Wykonanie dodatkowych formularzy zgodnie z wzorami załączników
f. Parametryzacja konkursu
II. Ocena formalna
a. Oświadczenie o bezstronności i poufności pracownika IP przystępującego do oc. formalnej wniosku
b. Formularz karty oceny formalnej
c. Formularz odesłania wniosku do poprawy po stronie pracownika NCBR
d. Formularze poprawy wniosku po stronie wnioskodawcy
e. Kryteria przejścia do kolejnego etapu oceny
f. Formularz protokołu z oceny formalnej
III. Ocena merytoryczna
1. Indywidualne recenzje
a. Oświadczenia eksperta, w szczególności oświadczenie o bezstronności i poufności
eksperta wykonującego ocenę merytoryczną
b. Formularz karty oceny merytorycznej (co najmniej jeden)
c. Kryteria i zasady techniczne2 przejścia wniosku do kolejnego etapu oceny
d. Parametryzacja ilości i rodzaju wykonywanych recenzji per wniosek
e. Parametryzacja czasu przyjęcia oraz realizacji zamówienia przez ekspertów (z
uwzględnieniem liczenia terminów zgodnie z Regulaminem KOP oraz KPA3)
2. Prepanel
a. Oświadczenia eksperta, w szczególności oświadczenie o bezstronności i poufności
eksperta wykonującego ocenę merytoryczną
b. Formularz karty oceny merytorycznej do modułu prepanelu
c. Kryteria i zasady techniczne przejścia wniosku do kolejnego etapu oceny
d. Formularz protokołu z posiedzenie prepanelu
e. Parametryzacja czasu przyjęcia oraz realizacji zamówienia przez ekspertów (z
uwzględnieniem liczenia terminów zgodnie z Regulaminem KOP oraz KPA)
3. Panel
a. Oświadczenia eksperta, w szczególności oświadczenie o bezstronności i poufności
eksperta wykonującego ocenę merytoryczną
b. Formularz karty oceny merytorycznej do modułu panelu
c. Kryteria przejścia do kolejnego etapu (parametryzacja ustawienia kolejności wniosków na liście rankingowej)
d. Formularz protokołu z posiedzenie panelu
e. Formularz protokołu z oceny merytorycznej
WoD – wniosek o dofinansowanie
Zasady techniczne - Tu rozumiane jako specyficzne dla każdego konkursu zasady przenoszenia w systemie punktacji,
uzasadnień pomiędzy kolejnymi etapami oceny merytorycznej
3
KOP – Komisja Oceny Projektów
KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego
1
2
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f. Parametryzacja czasu przyjęcia oraz realizacji zamówienia przez ekspertów (z
uwzględnieniem liczenia terminów zgodnie z Regulaminem KOP oraz KPA)
IV. Lista rankingowa
a. Lista rankingowa w systemie oraz w excel
b. Formularz protokołu z prac Komisji Oceny Projektów
V. Umowa
a. Szablon umowy w zależności od statusu wnioskodawcy (różne wzory, pobieranie
przez system danych do wprowadzenia do umowy z systemu)
b. Formularz wprowadzania danych do umowy po stronie wnioskodawcy i pracownika
NCBR (zakres danych może być różny)
c. Edycja wybranych sekcji wniosku po stronie wnioskodawcy i pracownika NCBR
(formularze) analogicznie jak w punktach II.c. i II.d.
d. Możliwość przesłania uwagi do każdej z sekcji wniosku
e. Podpięcie specyficznych wzorów załączników w formie załączników lub formularzy
VI. Protest
a. Formularz Karty procedury odwoławczej
b. Formularz protokołu z prepanelu oceniającego projekty złożone w ramach procedury
odwoławczej
c. Formularz protokołu z panelu oceniającego projekty złożone w ramach procedury
odwoławczej
d. Formularz protokołu z prac Podkomisji ds. oceny formalnej wniosków rozpatrującej
protesty od wyników oceny formalnej
e. Formularz protokołu z prac Podkomisji ds. oceny merytorycznej projektów rozpatrującej protesty od wyników oceny merytorycznej
f. Formularz protokołu z prac Podkomisji ds. oceny merytorycznej projektów rozpatrującej protesty od wyników oceny merytorycznej
g. Formularz protokołu z prac Komisji oceny projektów związanych z rozpatrzeniem
protestów od wyników oceny formalnej i merytorycznej
VII.
Ocena ex-ante
a. Terminy realizacji zamówienia przez Eksperta
b. Treść zamówienia
c. Treść oświadczeń
d. Formularz Karty oceny
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Załącznik nr 2 – Opis sposobu aktualizacji Systemu
1. Nazwa paczki (utworzonej np. komendą "tar -cjf") posiada format:
YYYYMMDD.RK.I.VV.ZZZZ.tar.bz2
gdzie:
YYYYMMDD - data utworzenia paczki
RK - oznaczenie konkursu/aplikacji określane przez NCBR
I - Identyfikator TEST/PRODUKCJA (T/P)
VV - Nr główny wersji
ZZZZ - Nr podrzędny wersji
Przykład oznaczenia: 20160928.WW.T.01.0235.tar.bz2
Paczka jest wgrywana przez dewelopera do katalogu /upload/nazwa_aplikacji na udostępnionym przez NCBR
zasobie sftp.
2. Paczka YYYYMMDD.RK.I.VV.ZZZZ.tar.bz2 ma zawierać wewnątrz wszystkie pliki aktualizacyjne:
YYYYMMDD.RK.I.VV.ZZZZ.log - plik changelog (obligatoryjny, w katalogu głównym paczki)
YYYYMMDD.RK.I.VV.ZZZZ.sql - plik aktualizacji bazy SQL (opcjonalny, w katalogu głównym paczki);
nazwa bazy danych określana przez NCBR
oraz pliki aplikacji z zachowaną strukturą folderów (opcjonalnie)
3. Paczka testowa
Paczka testowa może zawierać tylko plik YYYYMMDD.RK.I.VV.ZZZZ.log (changelog) jako finalna poprawka "kumulacyjna" wyrównująca wersję na produkcji. Taka koniecznośc pojawia się np. w sytuacji, gdy w
trakcie testowania paczki T2 i T3 zostanie przetestowana i zainstalowana na produkcji paczka T4.
Przykład:
W środowisku testowym i produkcyjnym została już zainstalowana paczka T4.
Testy paczki T2 i T3 przebiegły pomyślnie i chcemy zainstalować je na produkcji.
Finalna paczka testowa T5 obejmuje paczkę T2 oraz T3, ale zawiera jedynie plik changelog (może też oczywiście zawierać dodatkowe zmiany T5).
Na produkcji instalowana jest wtedy poprawka P5 (zawierająca zmiany z wszystkich paczek testowych
T2,T3,T5).
Dzięki temu uzyskujemy zgodność wersji paczek na produkcji i w środowisku testowym. Ponadto daje nam to
możliwość instalacji jedną paczką produkcyjną zmian pochodzących z kilku paczek testowych.
W powyższym przykładzie plik changelog w paczce testowej T5 zawiera informację w jednej linii w następującym formacie:
opis|T2|T3
gdzie:
opis - opis paczki z podanym numerem zgłoszenia (obligatoryjny)
T2,T3 - numery wcześniejszych paczek testowych (w formacie YYYYMMDD.RK.I.VV.ZZZZ) zawartych w
paczce T5 (obligatoryjne, jeśli istnieją). Niezależnie od powyższego przykładu - jeśli paczka testowa nie zawiera w sobie wcześniejszych paczek, changelog zawiera jedynie opis.
4. Paczka produkcyjna
Zawiera changelog i minimum jedną z dwóch aktualizacji: Aplikacja i/lub SQL
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Changelog w paczce zawiera jedynie opis. Paczka na produkcji jest instalowana tylko w przypadku wcześniejszego zainstalowania tej samej wersji w środowisku testowym (np.: 20160928.WW.T.01.0235.tar.bz2
zostanie zainstalowana tylko jeśli została wcześniej zainstalowana paczka 20160928.WW.P.01.0235.tar.bz2).
5. Skrypt instalacyjny będzie wykonywany automatycznie w środowisku testowym w odstępie 10 minut (do
uzgodnienia - w zależności od średniego czasu potrzebnego na instalację paczki). W trakcie pojedyńczego
przebiegu będzie przetwarzał jedną poprawkę danej aplikacji (celem umożliwienia reakcji w przypadku wystąpienia błędu). W środowisku produkcyjnym skrypt będzie uruchamiany ręcznie pod kontrolą administratora (instalacja odbywa się wtedy po wcześniejszym powiadomieniu drogą mailową przez dewelopera i zaakceptowaniu przez osoby upoważnione ze strony NCBR).
6. W wyniku przetwarzania paczka zostanie przeniesiona do podkatalogu DONE lub ERROR w zależności od
wyniku tego przetwarzania (deweloper ma dostęp do plików wynikowych w katalogu /status/nazwa_aplikacji
na zasobie sftp). Ponadto, o wyniku instalacji wysyłane jest powiadomienie drogą mailową do dewelopera i
działu testującego w NCBR.
7. W wynikowym pliku CHANGELOG powstanie wpis w postaci:
F1|F2|F3|F4|F5
gdzie:
F1 - numer paczki Prod/Test
F2 - data utworzenia paczki
F3 - data wdrożenia paczki
F4 - opis z nr zgłoszenia
F5 - lista zastąpionych poprawek w postaci T2|T3|.....
Różnica między plikiem changelog dla środowiska testowego a produkcją będzie występować jedynie w polu
F5. Odnosząc się do wcześniejszego przykładu, w przypadku paczki testowej T5 - będzie zawierać T2|T3, w
przypadku paczki produkcyjnej P5: T5|T2|T3
8. W wynikowym pliku STATUS będzie zawarta informacja o statusie każdej poprawki testowej w postaci
linii:
TX|STATUS|PX
gdzie:
TX - numer paczki testowej
STATUS - zawiera wartość TESTING/INSTALLED oznaczający czy poprawka została wdrożona na produkcji
PX - numer zainstalowanej paczki produkcyjnej zawierającej paczkę TX (w przypadku statusu INSTALLED)
Dla naszego przykładu:
T1|TESTING
T2|INSTALLED|P5
T3|INSTALLED|P5
T4|INSTALLED|P4
T5|INSTALLED|P5
T6|TESTING
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Załącznik nr 3 – Zakres świadczonych usług

Zakres współpracy zdefiniowany jest w postaci tabelarycznej, gdzie trzy ostatnie kolumny oznaczają odpowiednio:
W – odpowiedzialność Wykonawcy rozliczana w ramach opłaty stałej (w tym podmiotów przez niego wynajętych),
D–

odpowiedzialność Wykonawcy rozliczana każdorazowo w oparciu o odrębne zlecenia/umowy,

Z–

odpowiedzialność Zamawiającego (w tym podmiotów przez niego wynajętych).

W ramach Umowy będą wykonywane usługi oznaczone znakiem „X” w kolumnie W.
Opis Usługi
I

W

D

Z

Centrum Przetwarzania Danych

I

1

udostępnienie Centrum Przetwarzania Danych

X

I

2

monitorowanie działania Centrum Przetwarzania Danych

X

Dostępność usług i systemów

II
II

1

pierwszy poziom wsparcia (help desk) - wsparcie użytkowników końcowych systemu Informatycznego Zamawiającego w miejscu ich
pracy (wsparcie on-site)

X

II

2

zapewnienie działania stacji roboczych, oprogramowania i urządzeń
zainstalowanych na stanowiskach końcowych

X

II

3

drugi poziom wsparcia (administratorzy) - zdalne wsparcie pracowników help desk w zakresie problemów nie rozwiązanych w ramach
pierwszego poziomu wsparcia

X

II

4

zapewnienie wydajności i dostępności Systemu

X

II

5

zapewnienie dostępności Aplikacji Serwisowej

X

Platforma sprzętowa

III
III

1

zapewnienie platformy sprzętowej

X

III

2

aktualizacja firmware dla platformy sprzętowej

X

III

3

serwis gwarancyjny

X

III

4

serwis pogwarancyjny

X

III

5

kontrola funkcjonowania sprzętu

X

III

6

zgłaszanie problemów i awarii do serwisu producenta platformy
sprzętowej

X
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III

7

IV

nadzorowanie przeglądów i napraw dokonywanych przez serwis producenta platformy sprzętowej

X

oprogramowanie

IV

1

dostarczenie licencji na Środowisko Systemu

X

IV

2

zapewnienie licencji na oprogramowanie systemu zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS = relational database manangement system)

X

IV

3

zapewnienie licencji na systemy operacyjne (OS = operating system)

X

IV

4

zapewnienie licencji na oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi (B&RS = backup and recovery system)

X

Instalacja systemów

V
V

1

instalacja OS na platformie sprzętowej

X

V

2

konfiguracja OS zgodnie z wymogami Systemu

X

V

3

instalacja RDBMS na platformie sprzętowo-programowej

X

V

4

konfiguracja RDBMS zgodnie z wymogami Systemu

X

V

5

instalacja oprogramowania Systemu

V

6

instalacja i konfiguracja B&RS

VI

X
X

Administrowanie Systemem

VI

1

opracowanie polityki bezpieczeństwa dla Systemu (w przypadku
braku dostarczenia polityki bezpieczeństwa przez Zamawiającego zostanie zaimplementowana polityka bezpieczeństwa Wykonawcy)

VI

2

konfiguracja Systemu zgodnie z polityką bezpieczeństwa

X

VI

3

podłączenie Systemu do aplikacji wspomagania zarządzania środowiskiem informatycznym Wykonawcy

X

VI

4

uruchomienie monitoringu Systemu za pośrednictwem dedykowanych
aplikacji do zarządzania środowiskiem informatycznym Wykonawcy

X

VI

5

analiza raportów generowanych w dedykowanych aplikacjach do zarządzania środowiskiem informatycznym Wykonawcy

X

VI

6

konfiguracja Systemu pod kątem wydajności

X

VI

7

analiza logów systemowych Systemu

X

VI

8

podejmowanie skutecznych działań naprawczych wobec incydentów
odnotowanych w logach systemowych Systemu

X

X
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VI

9

odtworzenie kopii zapasowych Systemu (plików, danych i konfiguracji) oraz uruchomienie systemów po awarii (przy założeniu spełnienia
warunku poprawnego odtworzenia kopii OS i RDBMS)

X

VI

10

zarządzanie systemowymi oraz administratorskimi kontami dostępu
do Systemu

X

VI

11

zarządzanie kontami dostępu do Systemu dla użytkowników końcowych - tworzenie, usuwanie, blokowanie, odblokowywanie użytkowników, przypisywanie uprawnień

X

VI

12

zarządzanie istniejącymi profilami uprawnień

X

VI

13

definiowanie nowych profili uprawnień (ustalonymi z Zamawiającym)

VI

14

Jeśli zarządzanie kolejkami wydruków jest możliwe z poziomu Systemu - zarządzanie kolejkami wydruków w Systemie (w tym ich definiowanie)

X

VI

15

zarządzanie zadaniami systemowymi w tle

X

VI

16

zarządzanie trybami operacyjnymi pracy (jeśli występuje sterowanie
w tym zakresie, np. tryb pełny, awaryjny, oszczędny, itp.)

X

VI

17

utrzymywanie po stronie Systemu dostępności zdefiniowanych interfejsów z innymi systemami informatycznymi

X

VI

18

optymalizacja programów stanowiących development Zamawiającego

VI

19

programowanie (np. tworzenie raportów)

VI

20

wykonywanie kopii Systemu na System Testowy i odwrotnie

X

VI

21

wgrywanie oficjalnych poprawek systemowych producenta Systemu

X

VI

22

aktualizacja jądra użytkowanej wersji Systemu

X

VI

23

wykonywanie upgrade-u technicznego oprogramowania (zmiana wersji oprogramowania) we współpracy z Zamawiającym

X

VI

24

utrzymywanie dokumentacji technicznej Systemu

X

VI

25

migracja Systemu na nową platformę sprzętowo-programową (zmiana
OS lub DB)

X

VI

26

wykonywanie archiwizacji danych

X

X

X

X
X
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Serwis aplikacyjny i prace rozwojowe w modułach biznesowych

VII
VII

1

wsparcie Użytkowników Końcowych w modułach biznesowych

VII

3

administrowanie modułami biznesowymi

X

VII

4

prowadzenie prac rozwojowych w modułach biznesowych

X

VIII

X

Utrzymanie Systemu

VIII

1

Usługi serwisu Systemu wraz z usuwaniem wad oprogramowania
Systemu

X

VIII

2

Usługi upgrade’u Systemu

X

VIII

3

Usługi doradztwa technicznego

X
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Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru
PROTOKÓŁ ODBIORU
do Umowy nr …………… z dnia …………… r.
zawartej między
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
a
………………………………

PROTOKÓŁ ODBIORU <ZAKRES>

Dotyczy:

Umowy Nr …………………. z dnia ……………………….r.

Wykonawca:

Zamawiający:

Przedmiot odbioru
………………………
………………………

Podstawa odbioru
Podstawę odbioru stanowią:
………………………
………………………
………………………

PRZEKAZUJĄCY
.......... .........

(data)

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

(podpis osoby/osób upoważnionych do przekazania ze strony Wykonawcy)

ODBIERAJĄCY
..... ..... .........

(data)

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

(podpis osoby/osób upoważnionych do odbioru w imieniu Zamawiającego)
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Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Warszawie w dniu ............................ r. między:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanym dalej „Zamawiającym”, z siedzibą w Warszawie (adres:
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa), działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 900), NIP: 701-007-37-77, REGON:
141032404,
reprezentowanym przez: .................................................
a
.................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”.
W związku z zawarciem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz ………… w dniu ……………… Umowy
nr …………. (dalej: „Umowa”), zgodnie z § …… ust. …….. Umowy, Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych (dalej: „Umowa w Sprawie Danych”):
1.

Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (dalej: „ustawa o ochronie danych
osobowych”) powierza Wykonawcy do przetwarzania bazy danych: „…” zawierające dane osobowe … .
Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje:
a) ….

2.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje wyłącznie w zakresie
niezbędnym w celu prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca nie jest uprawniony
do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych danych osobowych ani do przechowywania i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych danych w zakresie, który nie jest konieczny do prawidłowej realizacji Umowy.

3.

W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności oraz do zastosowania przy ich przetwarzaniu wszelkich środków technicznych i organizacyjnych przewidzianych dla administratora danych
w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz do przestrzegania wymogów Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr
100 poz. 1024) (dalej: „Rozporządzenie”) i stosowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych dla administratora danych.

4.

Wykonawca oświadcza, że miejscem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu § 4 ust. 1 Rozporządzenia jest ….......... .

5.

Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust.1,
osobom trzecim. W przypadku powierzenia realizacji części Umowy podmiotowi trzeciemu na zasadach
określonych w Umowie, Wykonawca odpowiedzialny jest za zawarcie przez ten podmiot z Zamawiającym
umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Umowy.

6.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy
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Wykonawcy posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (dalej: „upoważnieni pracownicy”). Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź
odwołania upoważnienia. Upoważnienie nie może przekraczać zakresu czynności określonego w ust. 2.
7.

Wykonawca prowadzi ewidencję upoważnionych pracowników wyznaczonych do przetwarzania danych
osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy.

8.

Wykaz wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz kopie wydanych im upoważnień zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie …… dni roboczych po zawarciu Umowy. Aktualizacje rejestru wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz kopie wydanych upoważnień będą dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od ich udzielenia.

9.

Wykonawca oświadcza, że upoważnieni pracownicy zostali zapoznani i przeszkoleni z zasad ochrony danych osobowych. Upoważnieni pracownicy nie mogą wykonywać operacji na danych przekraczających
zakres wydanych im upoważnień ani posiadać prawa dostępu do danych w zakresie szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w celu innym, niż ten, do którego zostali upoważnieni. Za działania upoważnionych pracowników, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania
własne.

10. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa w ust. 1, powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności, w
tym do postępowania zgodnego z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymogami Rozporządzenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony
danych osobowych.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach
naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o
wszelkich czynnościach związanych z danymi osobowymi objętymi Umową w Sprawie Danych prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją
lub sądami.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 i 12, Wykonawca jest zobowiązany do
podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 1.
14. Wykonawca zobowiązuje się do:
a)

umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania postanowień Umowy w Sprawie Danych, w terminie
ustalonym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia
prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych,

b)

zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego, dotyczących poprawy jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, o ile zalecenia te są zgodne z przepisami
prawa.

15. Po zakończeniu realizacji Umowy, lub na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w przypadku sporządzenia dodatkowych
kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, które nie zostały zwrócone Zamawiającemu.
16. Wykonawca zobowiąże wszystkich swoich pracowników, którzy na podstawie niniejszej Umowy w Sprawie Danych biorą udział w przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych danych osobowych i informacji. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, obowiązuje bezterminowo, także po ustaniu zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, u Wykonawcy.
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Załącznik nr 6 – Regulamin ochrony informacji dla wykonawcy NCBR

1.

Cel

Celem niniejszego regulaminu ochrony informacji dla wykonawcy NCBR (dalej: „Regulamin”) jest:
1. Określenie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji dla podmiotów zewnętrznych.
2. Określenie minimalnych wymagań w zakresie zabezpieczeń Systemu Informatycznego.
2.

Zakres

1. Regulamin powinny stosować wszystkie podmioty zewnętrzne wykonujące prace na rzecz NCBR, związane
z przetwarzaniem aktywów informacyjnych NCBR.
2. Regulamin powinien mieć zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi,
których przedmiot jest związany z ochroną informacji.
3.

Terminologia

Pojęcia używane w Regulaminie oraz pozostałych dokumentach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji są zdefiniowane w dokumencie Wspólny słownik pojęć używanych w NCBR, który zostanie przekazany
podmiotowi zewnętrznemu wraz z zawarciem umowy, której przedmiot jest związany z ochroną informacji.
4.

Postanowienia ogólne

1.

Regulamin określa zakres obowiązków i odpowiedzialności podmiotów zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji. Regulamin obejmuje swym zakresem wszystkich użytkowników podmiotów zewnętrznych, mających dostęp do Systemów Informatycznych NCBR. Regulamin jest syntezą informacji
zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji NCBR oraz Polityce Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego NCBR.
Podmiot zewnętrzny spełnia wymagania Regulaminu przed uzyskaniem dostępu do Systemu Informatycznego NCBR.
Przed rozpoczęciem przetwarzania informacji chronionych, w szczególności danych osobowych, których
administratorem jest Dyrektor NCBR, podmiot zewnętrzny powinien spełnić poniższe warunki:
a. podpisać zobowiązanie do zachowania poufności przetwarzanych danych na wzorze obowiązującym
w NCBR, będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
b. w przypadku przetwarzania danych osobowych w NCBR, podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem obowiązującym w NCBR.
Pracownicy firmy zewnętrznej wykonujący prace zgodnie z zawartą umową mogą przebywać na terenie
NCBR jedynie pod nadzorem pracownika NCBR, lub pracowników ochrony budynku Roma Office Center.
W przypadku, gdy zlecenie będzie wykonywane po godzinach pracy NCBR lub w dni wolne od pracy,
Kierownik komórki organizacyjnej NCBR nadzorujący bezpośrednio wykonywane prace musi zgłosić powyższy fakt Dyrektorowi Działu Administracyjno-Gospodarczego w NCBR (DAG), który wystawia zlecenie na wykonanie prac i przekazuje informację o terminie i zakresie wykonywanych prac Kierownikowi
Działu Technicznego Roma Office Center, który zawiadamia ochronę obiektu.
W zleceniu należy podać:
a. nazwę firmy,
b. zakres wykonywanej pracy,
c. termin wykonania ( data od do, godzina od-do),
d. imię nazwisko, nr dowodu osobistego pracowników wykonujących prace,
e. imię nazwisko tel. osoby nadzorującej prace w NCBR,
f. nr rejestracyjny samochodów – w przypadku konieczności wyrażenia zgody na wjazd na parking służbowy.
Klucze do pomieszczeń wydaje pracownik DAG. Przebywanie oraz wykonywanie pracy pod nieobecność
pracowników NCBR możliwe jest jedynie pod nadzorem pracowników ochrony.

2.
3.

4.
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5.

Nadawanie, zmiana bądź odebranie uprawnień

1.

W przypadku podmiotów zewnętrznych zakres uprawnień w poszczególnych systemach i aplikacjach ustawia się adekwatnie do przedmiotu umowy i zakresu powierzonych danych osobowych.
Lista użytkowników podmiotu zewnętrznego powinna być dostarczona przez osoby ze strony podmiotu
zewnętrznego wskazane w umowie jako odpowiedzialne za jej realizację.
Po każdej zmianie użytkowników ze strony podmiotu zewnętrznego, jest on zobowiązany do przekazania
listy użytkowników ze wskazaniem zmian w ich zakresie uprawnień.
Rejestrowanie/wyrejestrowanie użytkowników zewnętrznych Systemu Informatycznego NCBR oraz nadawanie/zmiana/odebranie uprawnień jest realizowane przez pracowników Sekcji Teleinformatyki oraz
Sekcji ds. Rozwoju Narzędzi Informatycznych w NCBR zgodnie z poniższym schematem postępowania:
a. Na podstawie umowy z podmiotem zewnętrznym a także w wyniku konsultacji z osobą wskazaną w
umowie jako odpowiedzialną za jej realizację z ramienia NCBR, Administrator Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego (ABSI) ustala niezbędny zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników
podmiotu zewnętrznego.
b. Z wnioskiem o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Systemu Informatycznego występuje pracownik NCBR wskazany w umowie z podmiotem zewnętrznym jako osoba odpowiedzialna za jej
realizację z ramienia NCBR. Zakres uprawnień na wniosku musi być zgodny z zaleceniami ABSI,
wniosek składany jest z zachowaniem regulacji wewnętrznych opisanych w dokumentach wewnętrznych NCBR.
c. Podczas rejestracji użytkownika zewnętrznego nadawany jest unikalny identyfikator użytkownika
oraz ustawiane jest hasło tymczasowe niezbędne do logowania po raz pierwszy do Systemu/Aplikacji
(hasła nadawane są zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej procedurze) dla użytkownika zewnętrznego Systemu Informatycznego.
d. nadaniu/zmianie/odebraniu uprawnień właściwych identyfikatorów w odpowiednich systemach i aplikacjach i nadaniu właściwych uprawnień ABSI informuje podmiot zewnętrzny za pośrednictwem pracownika NCBR wskazanego w umowie z podmiotem zewnętrznym jako odpowiedzialnego za realizację umowy z ramienia NCBR.

2.
3.
4.

6.

Metody i środki uwierzytelniania

Dostęp do poszczególnych części systemu informatycznego jest możliwy wyłącznie poprzez podanie prawidłowego identyfikatora i hasła przyznanych użytkownikowi podczas procesu nadawania uprawnień do Systemu
Informatycznego NCBR.
Hasła użytkowników
1. Hasła użytkowników do systemów powinny podlegać następującym zasadom:
a. hasło składa się z minimum 8 znaków,
b. hasło musi spełniać warunek złożoności polegający na występowaniu w nim: wielkiej i małej litery,
oraz cyfry lub znaku specjalnego (np. !@#),
c. hasło musi być zmieniane minimum co 30 dni,
d. kolejne hasła muszą być różne, zapamiętywanych jest 6 ostatnich haseł,
e. hasła należy przechowywać w sposób gwarantujący ich poufność.
2. Zabrania się udostępniania haseł innym osobom.
3. Zabrania się stworzenia haseł na podstawie:
a. cech i numerów osobistych (np. dat urodzenia, imion itp.),
b. sekwencji klawiszy klawiatury (np. qwerty, 12qwaszx),
c. identyfikatora użytkownika.
4. Zabrania się tworzenia haseł łatwych do odgadnięcia.
5. Logowanie anonimowe do systemu informatycznego jest zabronione dla użytkowników.
6. Uwierzytelnienie następuje wyłącznie po podaniu zgodnego hasła i powiązanego z nim identyfikatora.
7. W przypadku logowania do Systemu Informatycznego odbywającego się po raz pierwszy, użytkownik ma
obowiązek zmiany hasła tymczasowego na właściwe, na znane tylko użytkownikowi.
8. W przypadku systemów, które nie wymuszają automatycznie cyklicznej zmiany hasła oraz nie kontrolują
jego złożoności, obowiązkiem użytkownika jest zmiana hasła zgodnie z zasadami określonymi w ust. poprzednich.
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9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utworzenie hasła i jego bezpieczne przechowywanie.
10. Hasła nie mogą być ujawniane w sposób celowy lub przypadkowy i powinny być znane wyłącznie użytkownikowi.
11. Hasła nie powinny być przechowywane w formie dostępnej dla osób nieupoważnionych:
a. w plikach,
b. na kartkach papieru w miejscach dostępnych dla osób trzecich,
c. w skryptach,
d. w innych zapisach elektronicznych i papierowych, które byłyby dostępne dla osób trzecich.
12. W przypadku podejrzenia ujawnienia haseł osobie nieupoważnionej, hasła muszą być natychmiast zmienione przez użytkownika lub Administratora Systemu.
13. Hasło użytkownika sytemu, umożliwiające dostęp do Systemu Informatycznego , utrzymuje się w tajemnicy również po upływie jego ważności.
14. Zmiany hasła dokonuje użytkownik. W przypadku, gdy użytkownik zapomniał hasła, właściwy Administrator Systemu ustawia hasło tymczasowe użytkownikowi z wymuszeniem jego zmiany podczas pierwszego logowania.
15. Hasła przez użytkowników nie powinny być przekazywane ani przesyłane za pomocą telefonu, faksu ani
poczty e-mail w formie jawnej.
7.

Dostęp zdalny

Sekcja Teleinformatyki prowadzi elektroniczny wykaz osób i podmiotów zewnętrznych posiadających dostęp zdalny do zasobów Systemu Informatycznego NCBR.
2. Dostęp zdalny podmiotów zewnętrznych, możliwy jest tylko po spełnieniu warunków wymienionych w
niniejszym Regulaminie.
3. Podmiot zewnętrzny powierzając prace swoim pracownikom we własnym zakresie udziela im niezbędnych
pełnomocnictw.
4. Dostępu zdalnego udziela się na zasadach i na czas określony zapisami umowy.
5. Zakres dostępu zdalnego może zostać ograniczony lub zwiększony decyzją ABSI, po przeanalizowaniu
potrzeb określonych zapisami umowy z podmiotem zewnętrznym a także w wyniku konsultacji z pracownikiem NCBR wskazanym w umowie jako osoba odpowiedzialna za jej realizację z ramienia NCBR.
6. Pracownik NCBR wskazany w umowie z podmiotem zewnętrznym jako osoba odpowiedzialna za jej realizację wnioskuje o dostęp zdalny w zakresie wskazanym przez ABSI a także zgodnie z wewnętrznymi
regulacjami opisanymi w dokumentach NCBR.
7. W ramach dostępu zabrania się podmiotowi zewnętrznemu trwale usuwać dane, przeprowadzać jakiekolwiek operacje na dyskach mogące prowadzić do ich uszkodzenia lub utraty danych, w szczególności ich
formatowania. Przedstawiciel podmiotu zewnętrznego wykonujący prace, przystępując do czynności, o
których wie, że w konsekwencji doprowadzić one mogą do zniszczenia danych, musi poinformować przedstawiciela Zamawiającego i dopiero po jego akceptacji może podjąć te czynności.
8. Dla środowisk produkcyjnych (oddanych do eksploatacji) podmiot zewnętrzny, przed przystąpieniem do
prac, przedstawia scenariusz planowanych prac wraz z oceną ryzyka podejmowanych czynności. Podmiot
zewnętrzny odpowiada za odstępstwa od przedstawionego scenariusza. Scenariusz powinien obejmować:
a. Kto będzie prowadził prace.
b. Kiedy, przewidywany czas trwania.
c. Zakres wykonywanych prac.
d. Informację czy wymagana jest przerwa w pracy użytkowników.
e. Potencjalne ryzyka podejmowanych czynności.
9. Pracownik lub przedstawiciel podmiotu zewnętrznego wykonujący prace, przystępując do czynności, co
do których istnieje wysokie ryzyko utraty danych, informuje o ryzyku pracownika NCBR wskazanego w
umowie z podmiotem jako osoby odpowiedzialnej za jej realizację z ramienia NCBR oraz ABSI.
10. Po formalnej, pisemnej akceptacji ryzyka przez ABSI, pracownik podmiotu zewnętrznego może rozpocząć
realizację czynności objętej wskazanym ryzykiem.
11. Wykonywanie prac polegających na standardowej obsłudze serwisowej, prac nad rozwojem programu będącego w fazie wdrażania nie wymaga każdorazowego ustalenia warunków realizacji czynności, będącej
ich częścią. W ramach wykonywania tych czynności obowiązują warunki uzgodnione wcześniej. W szczególności nie wymagają każdorazowego ustalenia warunków realizacji te czynności, które wynikają z
1.
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12.

13.

14.

15.

16.

przedmiotu umowy i nie są objęte ryzykami opisanymi w pkt. 8-10. Wykonywanie czynności niestandardowych wymaga każdorazowo określenia warunków.
Zabrania się podejmowania czynności zmierzających do penetrowania zasobów sieci NCBR, chyba że
czynności dotyczą realizacji umowy na testy bezpieczeństwa, testy penetracyjne, itp. Każde przeprowadzenie testów bezpieczeństwa lub penetracyjnych musi być realizowane za uprzednią zgodą ABSI
ABSI w porozumieniu z właściwymi administratorami ogranicza zasoby dostępne dla sesji zdalnej, do
niezbędnego minimum, chyba, że wymagałoby to rozległej ingerencji w konfigurację urządzeń dostępowych.
ABSI wraz z właściwymi administratorami ustalają wymagane zasoby. Podmiot zewnętrzny zobowiązuje
się do wykorzystywania tylko i wyłącznie ustalonych zasobów, nawet, jeśli dostępne są inne niż tylko
wymagane.
Na potrzeby realizacji umowy ABSI może udzielić dostępu zdalnego do następujących środowisk:
a. Testowych.
b. Produkcyjnych.
Zabrania sięsdostępu zdalnego z komputerów dostępnych publicznie np. kafejki internetowe, dworce PKP,
restauracje, bezprzewodowe sieci miejskie.

8.

Zasady zabezpieczeń stacji roboczych

1.

Do Systemu Informatycznego mogą być podłączane wyłącznie komputery i urządzenia zgodne z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa, w szczególności:
a. System antywirusowy jest zainstalowany w systemie operacyjnym i jego sygnatury są aktualne.
b. System operacyjny posiada zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje zabezpieczeń.
c. Firewall jest uruchomiony w systemie operacyjnym i posiada właściwą konfigurację, odpowiadającą
wykonywanym obowiązkom pracowniczym przez użytkowników komputera.
d. Zainstalowane na komputerze oprogramowanie pochodzi z godnych zaufania źródeł.
e. Oprogramowanie jest zainstalowane zgodnie z postanowieniami licencji producenta oprogramowania.
f. Oprogramowanie nie łamie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.).

9.

Stosowanie zabezpieczeń kryptograficznych

W celu ochrony poufności przesyłanych oraz przechowywanych danych stosuje się zabezpieczenia kryptograficzne. Miejsca stosowania kryptografii powinny być zgodne z wymaganiami prawnymi oraz regulacjami wewnętrznymi, w szczególności należy stosować zabezpieczenia kryptograficzne:
1. Na dyskach twardych komputerów przenośnych.
2. Na pendrive’ach.
3. Na nośnikach kopii zapasowych przechowywanych poza Systemem Informatycznym NCBR.
4. Na urządzeniach typu smartfon oraz tablet w aplikacjach, które przechowują dane objęte ochroną np. dane
osobowe.
5. Tunelach VPN.
6. Wiadomościach poczty elektronicznej, w których przesyłane są dane objęte ochroną, w szczególności dane
osobowe.
7. Zakres stosowanych rozwiązań kryptograficznych powinien obejmować minimum dane znajdujące się na
nośnikach, które objęte są ochronącze względu na wymagania utrzymania odpowiedniego poziomu poufności.
8. Rozwiązania kryptograficzne powinny wykorzystywać algorytm AES o długości klucza min. 128 bit.
10. Reagowanie na incydenty
1.

Każde naruszenie bezpieczeństwa informacji należy każdorazowo zgłaszać do Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego lub jeżeli naruszenie w jednoznaczny sposób dotyczy przetwarzania
danych osobowych do Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zgłoszenia należy dokonać w formie
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

e-mail za potwierdzeniem odbioru na adres [helpdesk@ncbr.gov.pl] z tematem wiadomości „Naruszenie
bezpieczeństwa informacji”.
Jeśli zdarzenie jest ewidentnym naruszeniem bezpieczeństwa, osoby wskazane w punkcie powyżej mogą
zdecydować o natychmiastowym odebraniu uprawnień w systemach użytkownikom podmiotu zewnętrznego i bez zbędnej zwłoki przekazują informację o blokadzie dostępu osobie upoważnionej ze strony podmiotu zewnętrznego.
Upoważnione osoby z podmiotu zewnętrznego zabezpieczają ślady (np. logi systemowe) naruszenia bezpieczeństwa.
W szczególnych przypadkach Administrator Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego informuje organy
ścigania o zaistniałej sytuacji.
Pracownik Sekcji Teleinformatyki lub Sekcji ds. Rozwoju Narzędzi Informatycznych w NCBR sporządza
notatkę dotyczącą naruszenia bezpieczeństwa i kieruje ją do Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego NCBR.
Ostatnim etapem zamykania naruszenia bezpieczeństwa jest usunięcie skutków naruszenia bezpieczeństwa
oraz wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń (np. zmieniając konfigurację) w porozumieniu z uprawnionym przedstawicielem podmiotu zewnętrznego.
Każdy incydent związany z naruszeniem bezpieczeństwa informacji musi być zarejestrowany w rejestrze
incydentów prowadzonym przez Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego / Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

11. Postanowienia końcowe
1.

2.

Za nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu odpowiada:
a. ze strony podmiotu zewnętrznego uprawniony przedstawiciel tego podmiotu.
b. ze strony NCBR Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji w NCBR.
Naruszając Regulamin podmiot zewnętrzny może podlegać sankcjom karnym, cywilnym oraz wynikającym z przepisów art. 49-54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.
U. z 2016 r. poz. 922).

Załącznik nr 1 - wzór zobowiązania do zachowania poufności przetwarzanych danych wraz z wzorem
oświadczenia pracownika (firmy zewnętrznej) o zachowaniu poufności informacji chronionych.
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Załącznik nr 1 – Wzór umowy o zachowaniu poufności

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w Warszawie w dniu ………………………………… r.
między:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa), działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 900), NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404, zwanym dalej „NCBR” lub
„Stroną ujawniającą”,
reprezentowanym przez: …………………………………
a
…………………………………
zwanym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”,
wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”.

PREAMBUŁA
Zważywszy, że celem Stron jest uregulowanie wzajemnych stosunków w zakresie przekazywania przez NCBR
informacji poufnych w związku z wykonywaniem zawartej między Stronami umowy z dnia ..................... dotyczącej …………….., zwaną dalej „Umową”, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony takich informacji,
Strony zgodnie postanawiają zawrzeć niniejszą umowę o zachowaniu poufności o następującej treści:

§ 1.

1.

Odbiorca zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Stronę ujawniającą w związku
z wykonywaniem Umowy, jak i wszelkich informacji zebranych w trakcie negocjacji poprzedzających jej zawarcie, niezależnie od formy w jakiej zostały przekazane (zwane dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”), z wyjątkiem tych informacji:
a) co do których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
b) które zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy,
c) których ujawnienie następuje na żądanie organu do tego uprawnionego, z zastrzeżeniem, że Odbiorca dołoży właściwych starań w celu uprzedniego pisemnego poinformowania Strony ujawniającej przed dokonaniem takiego ujawnienia, chyba że przekazanie takiej wiadomości jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
d) które zostały ujawnione na podstawie pisemnej zgody Strony ujawniającej,
e) w odniesieniu do których Odbiorca może udowodnić, że był w ich posiadaniu w chwili, w której
zostały jemu udostępnione przez Stronę ujawniającą, pod warunkiem, że zostały one uzyskane
bez naruszenia prawa,
f) uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo do ich posiadania i ujawnienia, z tym zastrzeżeniem, że nie stały się one znane w wyniku naruszenia postanowień Umowy;
2) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie Umowy w celu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
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poinformowania osób, o których mowa w pkt 2 powyżej, o poufnym charakterze informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania od nich oświadczenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy o zachowaniu poufności;
4) niewykorzystywania, niekopiowania, niepowielania, nierozpowszechniania jakiejkolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne dla wykonania Umowy.
Odbiorca zobowiązuje się ponieść wobec Strony ujawniającej odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, również w przypadku, gdy naruszenie jest
dokonane przez osobę trzecią, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, za której działania lub zaniechania
Odbiorca odpowiada jak za własne.
Odbiorca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi ochronę Informacji
Poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
W zakresie możliwości posługiwania się osobami trzecimi lub powierzania im wykonania Umowy wiążące dla Stron są jej postanowienia.

3)

2.

3.
4.

§ 2.
Odbiorca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do Informacji
Poufnych przekazanych przez NCBR.

1.

2.

3.

4.

§ 3.
Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie
przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji
współpracy dla celów innych niż wykonywanie Umowy.
Odbiorca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z niniejszą umową o zachowaniu poufności przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności
szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są
nośnikiem danych osobowych.
W przypadku, gdy Odbiorca wykonuje Umowę przy udziale osób trzecich, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4
niniejszej umowy o zachowaniu poufności, postanowienia poprzedzających ustępów rozciągają się także
na te osoby, przy czym Odbiorca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub
którym powierza wykonanie Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.
Odbiorca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu NCBR upoważnia Odbiorcę do wystawiania
imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, przy czym Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie informować NCBR o osobach upoważnionych podając dane wskazane w art. 39 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych.

§ 4.
Niniejsze umowa o zachowaniu poufności obowiązuje przez cały okres wykonywania Umowy, jak również
bezterminowo po jej rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu.

1.
2.

§ 5.
Odbiorca zwróci lub zniszczy materiały, dokumenty, nośniki zawierające Informacje Poufne odpowiednio
najpóźniej z upływem okresu, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy o zachowaniu poufności.
Na żądanie Strony ujawniającej Odbiorca niezwłocznie dostarczy jej pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.
§ 6.

Str. 31

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

W przypadku naruszenia przez Odbiorcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy o
zachowaniu poufności, druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków powinno
być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej terminu 14 (słownie: czternastu) dni do ustosunkowania się do niego.
W przypadku naruszenia przez Odbiorcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, w tym danych
osobowych, Odbiorca zobowiązuje się wpłacić na numer rachunku bankowego podany przez NCBR karę
umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
NCBR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 7.
Niniejsza umowa o zachowaniu poufności wchodzi w życie z dniem zawarcia.
Niniejsza umowa o zachowaniu poufności podlega prawu polskiemu.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy o zachowaniu poufności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy o zachowaniu poufności
niedające się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Strony
ujawniającej.
Niniejsza umowa o zachowaniu poufności sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Integralną część niniejszej umowy o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia
o zobowiązaniu do zachowania poufności.

W imieniu Strony ujawniającej:

W imieniu Odbiorcy Informacji Poufnych:

…………………………………………

…………………………………………

(data i podpis)

(data i podpis)
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Załącznik nr 1 do Umowy o zachowaniu poufności z dnia …………………….
/WZÓR/
OŚWIADCZENIE
O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Warszawa, dnia …………………… r.

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść umowy o zachowaniu poufności informacji
z dnia ……………………………… zawartej między ………………………………………………
a …………………………………………………… i wynikające z niej zobowiązania do zachowania w poufności ujawnionych Informacji Poufnych.
Niniejszym zobowiązuję się jako pracownik ……………………………………….. (nazwa firmy)/zleceniobiorca/Wykonawca* ……………………………………….. do zachowania w poufności wszelkich Informacji Poufnych, które zostały mi ujawnione w związku z moim uczestnictwem w wykonywaniu ……………..,
na warunkach określonych w ww. umowie. Jestem świadomy, że naruszenie powyższych zobowiązań może
skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

……………………………………
(data i czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 – Wzór raportu do monitorowania parametrów SLA

Raporty dostarczane przez Zamawiającego związane z poziomem wykonania usług:

Lp.

Typ raportu

Częstotliwość

Opis

1.

Awarie, Błędy
i Usterki

Miesięczna

Zgłoszone przez strony incydenty wraz z analizą
przyczyny ich wystąpienia i określeniem, o ile to
możliwe środków zaradczych

2.

Instalacje

Miesięczna

Lista zainstalowanych poprawek systemowych,
nowych produktów, itd.
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