Załącznik Nr 9
WZÓR: UMOWA NR 45/19/PN
(dalej: „Umowa”)
zawarta w dniu …………… 2019 r. w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa),
adres: ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1770), posiadającym
REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………….
(kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)
a
………………………. zamieszkałą/ zamieszkałym w……………………… (…-…), przy ul.
…….., posiadającą/ posiadającym nr PESEL: ………………………………., legitymującą/
legitymującym się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez:
…………………., ważnym do: …………………………,
działalność

gospodarczą

pod

firmą

prowadzącą/ prowadzącym

„…………………………………….”,

przy

ul.

………………………….., posiadającą/ posiadającym NIP: ………………….. oraz REGON:
……………………….., zwaną/ zwanym dalej „Wykonawcą”,
lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. ……………..,
…………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy, pod
numerem

KRS:

…………,

posiadającą

NIP:

………………….

oraz

REGON:

…………………., kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony w całości,
zwaną dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………………………………
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk

informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
Pełnomocnicy i osoby upoważnione przez Strony oświadczają, że udzielone im
pełnomocnictwa/upoważnienia nie wygasły, ani nie zostały odwołane, a ich treść nie uległa
zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843, ze zm.),
dalej: „pzp.”
§ 1.
1.

Przedmiotem Umowy jest:

1)

dostawa wsparcia producenta oprogramowania wirtualizacyjnego VMware:
a) w formie Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus lub
równoważnego1 - w ilości 6 (sześciu) sztuk, na okres jednego roku od dnia zawarcia
Umowy,
b) w formie Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere
6 (Per Instancja) lub równoważnego2 - w ilości 1 (jednej) sztuki, na okres jednego
roku od dnia zawarcia Umowy,
c) w formie Production Support/Subscription for VMware vSAN 6 Advanced lub
równoważnego3 - w ilości 6 (sześciu) sztuk na okres jednego roku od dnia zawarcia
Umowy,

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do
pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w
szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego,
systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), poziomu serwisu gwarancyjnego (nie gorszego niż obecnie
posiadany).
2 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do
pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w
szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego,
systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), poziomu serwisu gwarancyjnego (nie gorszego niż obecnie
posiadany).
3 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do
pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w
szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego,
1

(dalej jako: „Oprogramowanie”), na zasadach opisanych w Umowie;
2)

oraz zapewnienie usługi szkoleniowo-wsparciowej w ilości 24 (dwudziestu czterech)
godzin do wykorzystania przez okres 12 (dwunastu) miesięcy licząc od dnia zawarcia
Umowy, na zasadach określonych w ust. 3 pkt. 2 poniżej,

(dalej łącznie jako: „Usługi” lub: „Przedmiot Umowy”).
2.

Szczegółowy opis, ilość i pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania
Przedmiotu Umowy zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego kopia
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (dalej jako: „SOPZ") oraz oferta Wykonawcy z dnia
............................................. , której kopia stanowi Załącznik nr 4 do (dalej jako:
„Oferta").

3.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)

dostarczenia

wsparcia producenta oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware lub

równoważnego w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na
zasadach określonych w Umowie. Po zapewnieniu wsparcia producenta, Wykonawca
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie mailowej na adres
wskazany w § 10 ust. 1 pkt. 2 Umowy;
2)

zapewnienia gotowości do świadczenia 24 (dwudziestu czterech) godzin szkoleniowowsparciowych

realizowanych

przez

inżynierów

Wykonawcy

posiadających

autoryzowane certyfikaty inżynierskie producenta Oprogramowania, przez cały okres
trwania Umowy, w terminach, miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, w
szczególności takich jak:
a) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące instalacji, używania i konfiguracji
Oprogramowania;
b) bezpośrednie konsultacje telefoniczne oraz poprzez pocztę elektroniczną z
inżynierem producenta oraz jego autoryzowanym polskim przedstawicielem
dotyczące bieżących problemów związanych z Oprogramowaniem;
c) analizę informacji diagnostycznych mającą na celu określenie przyczyny problemu,
np. pomoc w interpretacji dokumentacji problemów związanych z instalacją lub
kodem,
d) w przypadku znanych defektów Oprogramowania, przekazywanie informacji o
sposobie ich usunięcia lub obejścia, a także udzielanie pomocy w uzyskaniu

systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), poziomu serwisu gwarancyjnego (nie gorszego niż obecnie
posiadany).

poprawek, do otrzymania których Zamawiający jest uprawniony w ramach
posiadanej licencji.
4.

Wszelkie zgłoszenia w zakresie świadczenia usług wsparcia Systemu, o których mowa
w ust. 3 pkt. 1, oraz usług szkoleniowo-wsparciowych, o których mowa w ust. 3 pkt. 2,
Zamawiający będzie zgłaszał na adres mailowy Wykonawcy wskazany w §10 ust. 1 pkt.
1 Umowy. Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp do telefonicznego wsparcia
technicznego producenta Oprogramowania w czasie podstawowego okresu dostępności
Centrum (w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00).
§ 2.

1.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, swoją najlepszą wiedzą oraz
zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

2)

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej
z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności;

3)

zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy;

2.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za:

1)

prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, w tym za wysokie kwalifikacje osób
kierowanych do jego wykonywania oraz dobór najlepszych środków i metod, mających
na celu zagwarantowanie wysokiej jakości realizacji Przedmiotu Umowy;

2)

nadzór nad osobami wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie
wszelkich prawnych zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem
oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy;

3)

działania lub zaniechania podmiotów, którym powierzył Przedmiot Umowy do
realizacji w części oraz osób, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy,
jak za własne działania lub zaniechania.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym
do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;

1.

Po dostarczeniu

§ 3.
wsparcia producenta oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware,

potwierdzonej wiadomością mailową o której mowa w §1 ust. 3 pkt. 1 Umowy, w
terminie 7 (siedmiu) dni roboczych zostanie sporządzony i podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”), którego wzór
stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Sporządzony i podpisany Protokół odbioru zostanie

przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej, na adres mailowy, o którym mowa w §
10 ust. 2 pkt 1 Umowy. Wykonawca po podpisaniu i zeskanowaniu prześle
Zamawiającemu zwrotnie Protokół odbioru na adres mailowy, o którym mowa w § 10
ust. 2 pkt 2 Umowy.
2.

W przypadku stwierdzenia w Protokole odbioru braków i wad Przedmiotu Umowy lub
wykonania Usług w sposób niezgodny z Umową, Wykonawca zobowiązuje się najdalej
w terminie 3 (trzech) dni roboczych do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i
usunięcia wad Przedmiotu Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
liczony będzie od dnia przekazania Wykonawcy Protokołu odbioru z zastrzeżeniami na
adres mailowy wskazany w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

3.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Przedmiotu Umowy z Umową już po
podpisaniu Protokołu odbioru, Zamawiający prześle reklamację na podany przez
Wykonawcę w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy adres e-mail, nie później niż w terminie 7
(siedmiu) dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający powziął informację o
istniejących niezgodnościach Przedmiotu Umowy. W przypadku, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić reklamację
najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania poprzez
usunięcie wad Przedmiotu Umowy, na własny koszt i ryzyko, bez prawa do odrębnego
wynagrodzenia z tego tytułu.

4.

W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad Przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami ust. 3, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę oraz naliczyć
karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

5.

Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu
odbioru w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może z upływem tego terminu w
terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych wypowiedzieć Umowę i naliczyć
Wykonawcy karę umowną określoną w § 7 ust. 3 Umowy, lub sporządzić jednostronny
protokół odbioru.

6.

Każdorazowo po skorzystaniu przez Zamawiającego z usługi szkoleniowo-wsparciowej,
Strony w termie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych po wykonaniu danej usługi,
potwierdzą mailowo na adresy wskazane w § 10 ust. 1 Umowy, wykonanie zleconych
usług bez zastrzeżeń, lub wskażą zastrzeżenia oraz wskażą ilość wykorzystanych
godzin.
§ 4.

1.

Strony ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu
należytego wykonania Przedmiotu Umowy, na kwotę …………………… (słownie
…………………) złotych netto, tj. ………… (słownie ………………………… )
złotych brutto.

2.

Ceny jednostkowe Oprogramowania określa formularz cenowy zawarty w Ofercie
(dalej jako: „Formularz cenowy”).

3.

Strony postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1, jest całkowitą kwotą wynagrodzenia
należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz że
wynagrodzenie pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu należytego
wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w
związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia
określonego w ust. 1, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

4.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej i
doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu albo odebrania przez
Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191, ze zm.).
Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT po prawidłowym
wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru,
stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia
nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

5.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

1.

§ 5.
W razie niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

2.

W razie nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków wynikających z
Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości
5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każde naruszenie, przy

czym:
1)

w przypadku opóźnienia w terminie dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1
Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za
każdy dzień rozpoczęty opóźnienia;

2)

z tytułu niezachowania pozostałych terminów określonych w Umowie, w tym w SOPZ,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1%
łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.

3.

W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wniesionego zabezpieczenie o którym mowa
w § 9 ust. 1 Umowy lub z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust.
1 Umowy, wedle wyboru Zamawiającego, naliczonych kar umownych, choćby
którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego
była niewymagalna lub niezaskarżalna. Zamawiający wskaże Wykonawcy, z której
kwoty dokona potrącenia. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w
kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu noty
obciążeniowej/wezwania do zapłaty w formie pisemnej.

5.

W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę, powstanie szkoda przewyższająca wysokość kary umownej,
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości faktycznie
poniesionej szkody.

1.

§ 6.
Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku, gdy:

1)

Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub jego części lub rażąco narusza
postanowienia Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2)

Wykonawca nie dotrzymał terminów, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy - w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu danego terminu;

3)

Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie zagrażających
realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian

prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy - w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;
4)

Wykonawca zaprzestał realizacji Umowy i nie podjął jej wykonywania w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego

pomimo wezwania go do tego przez

Zamawiającego - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia upływu
terminu wyznaczonego w wezwaniu;
5)

Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności - w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

6)

w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub
dokumenty – w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach;

7)

podane przez Wykonawcę w Ofercie informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu
- w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach;

8)

wystąpią inne nieprawidłowości w realizacji Umowy, które czynią dalszą realizację
Umowy niemożliwą lub niecelową - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od
dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

9)

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy do
momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku, o
którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu należytego
wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy, odstąpienie od
Umowy ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części, w której Przedmiot

Umowy został należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu
wynagrodzenie. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy
przez Zamawiającego, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
3.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Wezwania, o których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane również w formie
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 10 ust.1 pkt 1 Umowy.

5.

Odstąpienie

od

Umowy

nie

powoduje

odpowiedzialności

odszkodowawczej

Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

1.

§ 7.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczące drugiej Strony, uzyskane od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy,
w tym przekazywane przez Zamawiającego (niezależnie od tego, czy Wykonawca
otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, osób współpracujących z Zamawiającym,
pracowników lub współpracowników Zamawiającego) wyrażone za pomocą mowy,
pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub
innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane drugiej
Stronie, zwane dalej „Informacjami.” Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy
również po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny
sposób nie rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy
jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą
z postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 4 i 5. Informacje
otrzymane od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie
w celu realizacji Umowy.

3.

Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie
jakichkolwiek Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej
wiadomości przed zawarciem Umowy.

4.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji,
Wykonawca, dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu

takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
5.

Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla
uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane,
że nie będą ujawniane dalej.

6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
paragrafu przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.

1.

§ 8.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia

brutto

określonego

w

§

4

ust.

1

Umowy,

w

formie

............................................. .............................................. .
2.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na zasadach określonych w art. 149 pzp.

3.

Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2, musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.

Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia wykonania Przedmiotu Umowy.

1.

§ 9.
Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania
bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy wyznaczeni są:

1)

ze strony Wykonawcy: ............................................., tel.: .............................................,
adres e-mail: .............................................;

2)

ze strony Zamawiającego: ………………….., tel.: ……………………., adres e-mail:
………………...

2.

Osobą uprawnioną do podpisania Protokołu odbioru jest:

1)

ze strony Wykonawcy: ............................................., tel.: .............................................,
adres e-mail: .............................................;

2)

ze strony Zamawiającego: ……………, tel.: ……………, adres e-mail: ……………

3.

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

4.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem
Stron Umowy.

5.

Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę

Umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako
administratora danych osobowych w celu realizacji Umowy.
6.

Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 9 ust. 1 i 2 udostępniane będą
drugiej Stronie, która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez
nią w celu realizacji Umowy.

7.

Każda z tych osób posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator
danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Zamawiający podaje, że dane, o których mowa w ust. 5 a następnie będą
przechowywane w celu archiwalnym przez okres i w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania
zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
oraz iż powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
adres e-mail: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl.

9.

W stosunku do osób uprawnionych do wykonywania prac, o których mowa w § 13 ust.
2 Umowy, Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w 14
RODO, poprzez oświadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do Umowy. Wykonawca
zobowiązuje się do odebrania od każdej z ww. osób oświadczenia wg wskazanego
wzoru oraz do przekazania tych oświadczeń do Zamawiającego.

1.

§ 10.
W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa
nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność,
skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z
okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub
bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.

2.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy,
w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny
będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub
bezskutecznych.

3.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych
zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.

1.

§ 11.
Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy w
przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pt. „Dostawa wsparcia oprogramowania wirtualizacyjnego dla
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, Strony przyjmują, iż, postanowienia Umowy
interpretować należy z przyznaniem pierwszeństwa postanowieniom niniejszego
paragrafu.

2.

Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie
dostawy, w następujących sytuacjach:

1)

wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2)

gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,

3)

wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3.

Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących sytuacjach:

1)

konieczności

zrealizowania

jakiejkolwiek

części

Przedmiotu

Umowy,

przy

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w opisie Przedmiotu Umowy, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu Przedmiotu
Umowy, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2)

konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

3)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z

jej postanowieniami.
4.

Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze
aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 10 ust. 4, § 13 ust. 10 Umowy.

5.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące
zmiany:

1)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

2)

danych teleadresowych,

3)

danych rejestrowych,

4)

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

6.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w
realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy wystąpi:

1)

pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji;

2)

pojawienie się nowszej technologii wykonania usług pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy.

7.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku, gdy w okresie
obowiązywania Umowy wystąpią zmiany, które będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę w postaci:

1)

stawki podatku od towarów i usług,

2)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

1.

§ 12.
W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń podwykonawców
wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:

1)

[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,

2)

[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,

3.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej
o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych
nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

4.

Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty zmiany danych
podwykonawców, w celu zachowania niezakłóconej współpracy nad realizacją
Przedmiotu Umowy.

5.

Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy lub nowym
podwykonawcom powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 2
(dwa) dni robocze przed planowaną zmianą.

6.

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w
trakcie

wykonywania

Przedmiotu

Umowy

będą

podmiotami

profesjonalnie

świadczącymi zlecone im przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie
niezbędne kwalifikacje do wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań.
7.

Korzystając w ramach wykonywania Umowy ze świadczeń podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest nałożyć na podwykonawcę obowiązek przestrzegania
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim
odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy.

8.

Wykonawca

pozostaje

gwarantem

wykonywania

i

przestrzegania

przez

podwykonawców wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.
9.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10.

Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają dokonywania zmiany
Umowy w formie aneksu.

11.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca odpowiada za
działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

12.

Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy oraz może stanowić
okoliczność uzasadniającą odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w terminie 10
(dziesięciu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez
Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu.

1.

§ 13.
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy oraz wierzytelności wobec
Zamawiającego nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

2.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony będą się starały
rozwiązać polubownie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia przez Strony
konsensusu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

4.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców Wykonawcy, kopia dokumentu, który upoważnia przedstawiciela
Wykonawcy do zawarcia umowy;

3)

Załącznik nr 3- SOPZ;

4)

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy;

5)

Załącznik nr 5 – wzór Protokołu odbioru;

6)

Załącznik nr 6 – wzór klauzuli informacyjnej.

………………………….……..
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..
WYKONAWCA

Załącznik nr 5
PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNY / CZĘŚCIOWY*

Zamawiający: …………………………………………………………………………….
Reprezentowany przez ……………………………………………………………………
Wykonawca: ………………………………………………………………………………...
Przedmiot odbioru:
……………………………………………………………………………..
Data dokonania odbioru: ………………………………………………………………
Zakres wykonanych prac: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………..
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co
następuje:
1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową/zleceniem*
nr ………………………..…… z dnia ……….……………………
2. Prace zostały rozpoczęte dnia …………..……. i zakończono dnia …………..………
termin wykonania umowy został dotrzymany
3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*
4. Niezgodności/braki ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

5. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na
……….………………………….
6. Uwagi komisji ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto na skutek ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podpisy
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej
NCBiR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;
2) dane osobowe zostały pozyskane od … /należy wskazać podmiot udostępniajacy dane
– Wykonawcę/
3) z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez adres e-mail:
inspektorochronydanychosobowych@ncbir.gov.pl.
4) NCBiR bedzie przetwarzała następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
5) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Umowy NR ……/……../PN z dnia
...........
6) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
7) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy oraz przechowywane
będą w celach archiwalnych przez okres 10 lat.
8) odbiorcą danych osobowych będzie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
9) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBiR do: żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z

inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2
powyżej;
10) prawne wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku
uznania, że administrator (NCBiR) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
11) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
12) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

