Załącznik Nr 6
Wzór: UMOWA NR ……/……..
(zwana dalej: „Umową”)
zawarta w dniu .....……… roku w Warszawie, pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, (00-695 Warszawa), adres: ul.
Nowogrodzka 47a, posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, działającym na
podstawie

ustawy

z

dnia

30

kwietnia

2010

r.

o

Narodowym

Centrum

Badań

i Rozwoju (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1249, ze zm.), zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym
przez:
............................... – .........................................., działającą/-ego na podstawie upoważnienia nr
…………………………… r.,
(kopia upoważnienia 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:
…………………………,

prowadzącą/prowadzącym

działalność

gospodarczą

pod

firmą

„…………………………………….”, 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 Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: ………………….,
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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”.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej: „pzp”.
Pełnomocnik Zamawiającego zapewnia, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło, ani nie zostały
odwołane a jego treść nie uległa zmianie.

§1
1.

Przedmiotem Umowy jest:

1)

zakup i dostawa licencji na oprogramowanie McAfee lub oprogramowanie równoważne na
system ochrony infrastruktury IT, składających się z:
1. licencji pakietu McAfee Complete Data Protection Advanced – w ilości 600 (sześciuset) szt.
ważnych od dnia wdrożenia do dnia 14.12.2019 roku;
2. licencji pakietu McAfee Threat Intelligence Exchange – w ilości 600 (sześciuset) szt. ważnych
od dnia wdrożenia do dnia 14.12.2019 roku;
3. licencji pakietu McAfee Threat Complete EndPoint Protection Enterprise – w ilości 600
(sześciuset) szt. ważnych od dnia wdrożenia do dnia 14.12.2019 roku;
4. licencji McAfee Virtual Advanced Threat Defence Appliance – w ilości 1 (jednej) szt. ważnej
od dnia wdrożenia do dnia 14.12.2019 roku;
5. licencji McAfee Security and Anti-Spm for Email Servers – w ilości 200 (dwustu) szt. ważnych
od dnia wdrożenia do dnia 14.12.2019 roku;
6. 12 (dwunasto-) miesięcznej licencji pakietu McAfee Complete Data Protection Advanced – w
ilości dodatkowych100 (stu) szt. ważnych od dnia wdrożenia;
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7. 12 (dwunasto-) miesięcznej licencji pakietu McAfee Threat Intelligence Exchange – w ilości
dodatkowych 100 (stu) szt. ważnych od dnia wdrożenia;
8. 12 (dwunasto-) miesięcznej licencji pakietu McAfee Threat Complete EndPoint Protection
Enterprise – w ilości dodatkowych 100 (stu) szt., ważnych od dnia wdrożenia oraz,
dalej łącznie jako „Oprogramowanie” oraz bieżąca aktualizacja Oprogramowania przez cały
okres obowiązywania licencji na Oprogramowanie;
2)

przeprowadzenie wdrożenia – w tym migracji danych z systemu posiadanego przez
Zamawiającego do nowych programów, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej
47A w Warszawie, w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy, w godzinach ustalonych przez
Strony w drodze bieżących ustaleń przedstawicieli Stron wskazanych w §11 ust. 1 Umowy, nie
później jednak niż do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy oraz

1

3)

świadczenie wsparcia technicznego przez cały okres trwania Umowy, w formie zdalnej, w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać
zapotrzebowanie na wsparcie techniczne w drodze korespondencji mailowej kierowanej na adres
wskazany w §11 ust. 1 pkt. 1, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia
niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia2;

4)

przeprowadzenie szkolenia przez Wykonawcę lub certyfikowanego specjalistę w wymiarze 3
(trzech) dni w terminie i czasie wskazanym przez Zamawiającego po uzgodnieniu Stron, jednak
nie później niż do 28 lutego 2020 roku,3
(dalej łącznie jako „Przedmiot Umowy”).

2.

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, ilość Oprogramowania, terminy i pozostałe wymagania
Zamawiającego w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy zawiera Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy (dalej jako: „SOPZ”) oraz oferta
Wykonawcy z dnia ............................................., stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy (dalej
jako: „Oferta”).
§2

1.

Wykonawca zobowiązuje się do:

Niniejsze postanowienie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wyboru Wykonawcy dostarczającego
Oprogramowanie równoważne do systemu McAfee.
2
Niniejsze postanowienie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wyboru Wykonawcy dostarczającego
Oprogramowanie równoważne do systemu McAfee.
3
Niniejsze postanowienie ma zastosowanie o ile wykonawca w Formularzu ofertowym oświadczy, że przeprowadzi
szkolenia.
1
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1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z SOPZ i Ofertą;

2)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

3)

wykonania

Przedmiotu

Umowy

z

zachowaniem

należytej

staranności

wynikającej

z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
4)

zapewnienia profesjonalnego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, że:

1)

posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego
wykonania Umowy;

2)

nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą
uniemożliwić bądź utrudnić zawarcie Umowy lub wykonanie obowiązków wynikających
z Umowy;

3)

ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.
§3

1.

Oprogramowanie zostanie dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie
.............................. dni kalendarzowych (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) od podpisania Umowy.
Dostarczenie Oprogramowania polega na udostępnieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu
kluczy do Oprogramowania obejmującego licencje objęte Umową za pośrednictwem poczty
elektronicznej, wysyłając maila na adres licencje@ncbr.gov.pl.

2.

Oprogramowanie zostanie przekazane Zamawiającemu w sposób określony w ust. 1 przez
przedstawicieli Wykonawcy, uprawnionych do udostępnienia/przekazania oraz dokonania
wszelkich związanych z tym czynności.

3.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym podmiotom bez uprzedniego
uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania
pisemnej zgody Zamawiającego i powierzenia przez Wykonawcę innym podmiotom wykonania
Umowy, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów, jak za własne
działania lub zaniechania.

4.

Wykonawca zapewnia, że dostarczone Oprogramowanie jest najwyższej jakości, wolne od
jakichkolwiek wad prawnych oraz zgodne z wymogami określonymi w SOPZ.

5.

Z czynności odbioru Oprogramowania i przeprowadzenia wdrożenia Oprogramowania, w
terminie do 3 (trzech) dni od dnia zakończenia wdrożenia Oprogramowania, zostanie
sporządzony i podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, którego wzór znajduje się w
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Załączniku nr 5 do Umowy (dalej jako: „Protokół odbioru”). Sporządzony i podpisany Protokół
odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej, na adres mailowy wskazany w
§ 11 ust. 2 pkt 1 Umowy.
6.

W przypadku stwierdzenia w Protokole odbioru braków, wad dostarczonego Oprogramowania
lub stwierdzenia jego dostarczenia przez Wykonawcę w sposób niezgodny z Umową,
Wykonawca zobowiązuje się najdalej w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych do wymiany
i dostarczenia Oprogramowania zgodnego z Umową. Termin, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, liczony będzie od dnia przekazania Protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres
mailowy wskazany w § 11 ust. 2 pkt. 1 Umowy.

7.

Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, zapłata wynagrodzenia zostanie
wstrzymana do chwili dostarczenia kompletnego Oprogramowania zgodnego z Umową i będzie
płatna na podstawie Protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie Umowy, bez
zastrzeżeń.

8.

Złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, nie wpływa na przedłużenie
ostatecznego terminu dostarczenia Oprogramowania określonego w Umowie.

9.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Oprogramowania z Umową (np. produkt o innych
parametrach niż wymagany), wad dostarczonego Oprogramowania już po podpisaniu Protokołu
odbioru, Zamawiający prześle reklamację na podany przez Wykonawcę w § 11 ust. 1 pkt 1
Umowy adres e-mail nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia, w
którym Zamawiający powziął informację o istniejących niezgodnościach. Wykonawca
zobowiązuje się uwzględnić reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od
dnia jej otrzymania poprzez wymianę niezgodnego z Umową Oprogramowania na
Oprogramowanie o odpowiednich parametrach, na własny koszt i ryzyko.

10.

W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami ust. 9 niniejszego
paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy oraz naliczyć kary umowne o jakich
mowa w § 7 ust. 5 Umowy.
§4

1.

Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie ………. (słownie: ……… i ………) złotych netto, powiększonej o
kwotę należnego podatku od towarów i usług, tj. w kwocie ……………. (słownie ………… i
…………..) złotych brutto.
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2.

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 koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu
Umowy.

3.

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej prawidłowo po realizacji
dostawy Oprogramowania i przeprowadzeniu wdrożenia Oprogramowania, na rachunek
bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

4.

Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego przez Zamawiającego Protokołu
odbioru Oprogramowania, bez zastrzeżeń.

5.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5

1.

Na dostarczone Oprogramowanie Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres
12 (dwunastu) miesięcy, liczony od dnia następującego po dniu podpisania bez zastrzeżeń
Protokołu odbioru Oprogramowania.

2.

Obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji obejmują usuwanie wszelkich wad
Oprogramowania, poprzez jego naprawę, jeśli jest to możliwe w danym przypadku lub wymianę
na nowe wedle wyboru Zamawiającego. Ewentualnych napraw Wykonawca dokonuje w
siedzibie Zamawiającego, przy ul. Nowogrodzkiej 47A w Warszawie.

3.

W przypadku ujawnienia się jakiejkolwiek wady Oprogramowania w okresie gwarancji,
Zamawiający dokona zgłoszenia tego faktu Wykonawcy na piśmie lub na adres mailowy
Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy. Wykonawca usunie zgłoszoną wadę na koszt
własny w terminie określonym przez Zamawiającego, zgodnym z SOPZ i gwarancją producenta
Oprogramowania. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania usuwania wady przez
Wykonawcę.

4.

W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinno nastąpić usunięcie wady, o którym
mowa w ust. 3, Zamawiający może dokonać usunięcia wady, w tym dokonać wymiany
Oprogramowania na niewadliwe na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz niezależnie od powyższego,
Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, o których mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

5.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć pierwotnie określony
termin do zrealizowania naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w ust. 3.
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6.

Wykonawca będzie wykonywał usługi gwarancyjne przy wykorzystaniu własnych materiałów,
sprzętu i narzędzi.

7.

Postanowienia, o których mowa w ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do realizacji uprawnień
Zamawiającego z tytułu rękojmi. Strony zgodnie postanawiają, że gwarancja Wykonawcy nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o
rękojmi za wady.

8.

Wykonawca zapewnia, że Oprogramowanie jest wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i wad
prawnych.

9.

Strony oświadczają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne
Oprogramowania zostanie przedłużona do 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy liczonych od dnia,
podpisana Protokołu odbioru Oprogramowania bez zastrzeżeń.

10.

W przypadku stwierdzenia wady prawnej Oprogramowania Zamawiający jest zobowiązany w
terminie 15 (piętnastu) dni kalendarzowych zawiadomić o tym na piśmie Wykonawcę i w razie
potrzeby wezwać go do udziału w sprawie.

11.

Dokonanie odbioru Oprogramowania nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu
rękojmi lub gwarancji, choćby w chwili jego wydania lub odbioru, a także zawarcia Umowy,
Zamawiający z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie.

12.

Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Oprogramowania. Strony wyłączają stosowanie do
Umowy przepisu art. 563 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 1025, ze zm.).
§6

1.
1)

Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku gdy:
Wykonawca nie wykonuje Umowy lub jej części lub rażąco narusza postanowienia Umowy
i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń, Wykonawca
w wyznaczonym terminie nie czyni tego - w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od
upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu;

2)

Wykonawca nie dotrzymał terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 6 Umowy - w terminie 14
(czternastu) 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 prawnoorganizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
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4)

Wykonawca zaprzestał realizacji Umowy i nie podjął jej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w terminie 14 (czternastu)
dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;

5)

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

6)

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

7)

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;

8)

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. Odstąpienie od Umowy w wypadku może nastąpić w terminie 30
dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, co wynika z art. 145 ust
1 ustawy pzp.

2. W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o ile Przedmiot Umowy wykonany do
czasu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez
Zamawiającego, przejawia dla Zamawiającego jakąkolwiek wartość. 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 ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania
Umowy w związku z odstąpieniem, 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.

Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w
związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
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§7
1.

W razie niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §
4 ust. 1 Umowy.

2.

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie dostawy Oprogramowania, ewentualnego
wdrożenia Oprogramowania oraz szkolenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

3.

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

4.

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.

5.

Za każdy inny przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, niż określony w ust. 2
i 3, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

6.

Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy należy uznać w szczególności:

1)

dostarczenie Oprogramowania w niewłaściwej ilości;

2)

wykonanie Przedmiotu Umowy z naruszeniem postanowień Umowy, w tym SOPZ i Oferty.

7.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego, z
kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, choćby
którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była
niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w
kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty w
formie pisemnej.

8.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

9.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, aż do wysokości poniesionej szkody, na zasadach
ogólnych.
§8
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1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące
drugiej Strony, otrzymane od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, 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
Umowy, bezterminowo.

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób
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.

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 Zamawiającego 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.

§9
1.

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 ustawy 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 70% wysokości zabezpieczenia zwróci w terminie 30 (trzydziestu) dni
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kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, za należycie
wykonane tj. od daty podpisania protokołu odbioru. Pozostała część zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (30 %), przewidzianego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
zostanie zwrócona nie później niż w 15 (piętnastu) dniu kalendarzowych po upływie okresu
rękojmi za wady prawne.
§10
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy oraz wierzytelności wobec
Zamawiającego nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§11
1.

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

1)

ze strony Wykonawcy: ............................................., tel.: ............................................., adres email: .............................................;

2)

ze strony

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

………………...
2.

Osobą uprawnioną do podpisania Protokołu odbioru jest:

1)

ze strony Wykonawcy: ............................................., tel.: ............................................., adres email: .............................................;

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. 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 Przedmiotu Umowy.

5.

Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 11 ust. 1 i 2 udostępniane będą drugiej
Stronie, która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu
realizacji Umowy.

6.

Każda z tych osób posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do
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Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator danych
naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
7.

Zamawiający podaje, że dane, o których mowa w ust. 5 powyżej będzie przetwarzał w okresie
realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres 10 lat, dodatkowo od zakończenia
sprawy podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez właściwe archiwum państwowe,
oraz iż powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: inspektorochronydanychosobowych@ncbir.gov.pl.
§12

1.

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.
§13

1. Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy w
przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.
"Dostawa licencji na system ochrony infrastruktury IT dla NCBR " przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, Strony zgodnie 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) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy są następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
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organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,
3) 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,
4) 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
zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, 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 w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

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.
§14
1.

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

2.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:
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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 Umowy.

4.

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

5.

Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 2 (dwa) dni kalendarzowe przed planowanym powierzeniem
mu realizacji prac.

6.

W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 - 5 powyżej, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdy
dzień zwłoki w przekazaniu informacji.

7.

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im
przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do
wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań.

8.

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

9.

Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.

10.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 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.

11.

Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają aneksu.
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12.

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

13.

Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu traktowane będzie jako istotne naruszenie warunków Umowy oraz ważny powód
wypowiedzenia Umowy lub przyczynę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
§15
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia wykonania
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
§16

1.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać
bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia
kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.) oraz ustawy pzp.

3.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Przedmiotu Umowy.

4.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich zgłoszonych wobec Zamawiającego w
sądzie lub poza sądem, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem praw osób trzecich,
Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu,
łącznie z prowadzeniem postępowania sądowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany
jest do naprawienia wszelkich strat powstałych z tego tytułu, w szczególności do pokrycia
wszelkich odszkodowań oraz innych kosztów wynikających z tego tytułu. Powyższe
zobowiązanie dotyczy również sytuacji zaistniałych mimo odstąpienia od Umowy lub jej
wypowiedzenia.

5.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

6.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – kopia upoważnienia;

2)

Załącznik nr 2 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
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wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Wykonawcy;
3)

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

4)

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy z dnia ...............................................;

5)

Załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru.

………………………….……..
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………..
WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do Umowy

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