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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA NR CSIOZ/….../2019 

 

zawarta w dniu ...............................2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, zwanym 

dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………….. 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowanym przez: 

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

zwanymi dalej łącznie  „Stronami”,  

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.11.2019 została 

zawarta umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy oraz termin realizacji 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa licencji na oprogramowanie (łącznie zwanych dalej: Produktami), 

zgodnie z  Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu 

Zamówienia” oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy „Oferta 

Wykonawcy”. 

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń Protokołu Odbioru Licencji, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

3. Realizacja przedmiotu umowy jest niezbędna do zapewnienia trwałości projektów P1, P2, P4. 

 

§ 2. 

Warunki realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością, przy zachowaniu zasad 

współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z najlepszą 

praktyką i wiedzą zawodową. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru 

i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją Umowy w celu osiągnięcia wymaganej, jakości 

i terminowości realizacji Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym oraz posiada wiedzę 

i doświadczenie pozwalające na należyte wykonanie Umowy; 
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2) posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji Umowy, w tym uprawnienia do udzielenia 

licencji na oprogramowanie dostarczone w ramach Umowy; 

3) korzystanie przez niego oraz przez Zamawiającego z materiałów, narzędzi i informacji związanych 

z realizacją Umowy, w tym z oprogramowania nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, 

w tym praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, 

praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Wykonanie 

Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, 

w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej; 

4) Produkty są produktami standardowymi – powszechnie dostępnymi na rynku (typu Commercial 

off-the-shelf - COTS). 

3. Strony zobowiązują się, w przypadku wystąpienia konfliktu interesów niezwłocznie powiadomić 

o tym fakcie drugą Stronę. Przez konflikt interesów Strony rozumieją zaistnienie okoliczności 

faktycznych lub zdarzeń prawnych, które mają lub mogą mieć wpływ na rzetelność, bezstronność 

i obiektywizm w wykonaniu Umowy. Strony dołożą wszelkich starań, by w przypadku wystąpienia 

konfliktu interesów wyłączyć z realizacji Umowy osoby prawne lub fizyczne, co do których konflikt 

taki zachodzi, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może podnosić konfliktu interesów celem 

wyłączenia odpowiedzialności z tytułu realizacji Umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku 

z wykonywaniem Umowy, w tym w związku z korzystaniem z oprogramowania, a w przypadku 

skierowania roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia 

z tego tytułu.  

5. Dostawa Produktów następuje na warunkach przewidzianych przez producenta oprogramowania 

(Producenta) dla jednostek sektora finansów publicznych (administracji rządowej), o których mowa 

w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 

z późn. zm.). 

6. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zapewni najnowszą wersję oprogramowania oraz 

bieżące jego poprawki i uaktualnienia wydane  przez Producenta (Aktualizacja). 

7. Wykonawca od dnia podpisania Protokołu Odbioru Licencji lub Protokołu Odbioru Licencji - Opcja, 

w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, udzieli niewyłącznej licencji 

Zamawiającemu lub przeniesie na Zamawiającego niewyłączne uprawnienia licencyjne na okres 36 

miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Licencji. W przypadku licencji dostarczanych 

w ramach Prawa opcji, okres udzielonych licencji upływał będzie wraz z upływem okresu licencji 

przekazanych w ramach zamówienia podstawowego. Warunki korzystania z oprogramowania 

standardowego w ramach udzielonej licencji, o której mowa powyżej niniejszego paragrafu nie mogą 

być gorsze od warunków oferowanych przez danego producenta oprogramowania innym 

podmiotom. 

8.  W ramach licencji na dostarczone oprogramowanie Zamawiający jest uprawniony do udzielania 

dalszych licencji (sublicencji), w zakresie wskazanym w ust. 7 jednostkom podległym organizacyjnie 

Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w szczególności Ministerstwu Zdrowia. 
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9. Oprogramowanie dostarczone w ramach Umowy pozwala na swobodne przenoszenie pomiędzy 

stacjami roboczymi lub serwerami (np. w przypadku wymiany lub uszkodzenia sprzętu). 

10. Produkty muszą umożliwiać korzystanie z wcześniejszych wersji posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru i zapłaty za Produkty dostarczone w ramach Umowy 

określone w tabeli znajdującej się w ust. 1 „Wymagania” Załącznika nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu 

Zamówienia”, zawierającej specyfikację ilościową przedmiotu zamówienia pod pozycją „Ilość 

gwarantowana”. 

12. Zamawiający w trakcie trwania umowy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji polegającego 

na możliwości zakupu większej ilości Produktów niż „ilość gwarantowana” (Prawo Opcji), do 20% 

wartości zamówienia gwarantowanego.  

13. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania Umowy w zakresie 

Prawa Opcji w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z całości lub części tego prawa. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z całości lub części Prawa Opcji. 

15. Zasady wykonania usługi migracji poczty w ramach dostarczonych Produktów, w szczególności 

posiadane przez Zamawiającego środowisko informatyczne, wymagania i szczegółowe zasady 

wykonania migracji w tym zakresie określone zostały w ust. 3 zatytułowanym „Usługa migracji poczty 

oraz zapewnienia wsparcia technicznego związanego z dokonaną migracją” Załącznika nr 1 do 

Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Szczegółowe zasady wsparcia technicznego związanego 

z dokonaną migracją określone zostały w § 4. 

16. Termin wykonania usługi określonej w ust. 16 wynosi do 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 

17. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, na Zamawiającego przechodzą na 

czas nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji określonej w ust. 3.2 ust. 11-12 Załącznika Nr 1 do Umowy, utrwalonych 

w jakiejkolwiek formie, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. 

18. Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego, w godz.: 8:00 – 16:00. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez swoich 

pracowników lub osoby, którym powierzył wykonanie przedmiotu Umowy. 

20. Wraz z Licencją Wykonawca dostarczy oświadczenie podmiotu udzielającego Licencji zawierające 

postanowienia dotyczące korzystania ze środowisk chmurowych, zawierające klauzule umowne 

opublikowane przez Komisję Europejską w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe 

wymagania dla oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wskazane zostały w OPZ.  
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§ 3. 

Odbiór 

1. Wykonawca dostarczy licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach Umowy w siedzibie 

Zamawiającego ul. Dubois 5A, Warszawa w formie papierowej lub w formie elektronicznej na 

wskazany przez Zamawiającego adres e-mail bądź przedmiotowe licencje zostaną udzielone poprzez 

ich dopisanie do posiadanego przez Zamawiającego konta na portalu Producenta. 

2. Licencje, o których mowa w ust. 1 zostaną dostarczone lub zostaną dopisane do posiadanego przez 

Zamawiającego konta w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

3. W ramach procedury odbiorczej Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych  od dnia zawarcia 

Umowy zapewni dostęp do spersonalizowanej strony pozwalającej upoważnionym ze strony 

Zamawiającego osobom na: 

1) Pobieranie zakupionego oprogramowania; 

2) Pobieranie kluczy aktywacyjnych do zakupionego oprogramowania; 

3) Sprawdzanie liczby zakupionych licencji w wykazie zakupionych Produktów; 

4. Odbiór licencji potwierdzony będzie poprzez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Licencji, 

którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Umowy.  

5. Adres e-mail właściwy w zakresie udzielenia licencji to: administrator@csioz.gov.pl. 

6. W przypadku zastrzeżeń dotyczących możliwości korzystania z Produktów, w tym dostarczonego 

oprogramowania, zastrzeżeń, co do możliwości korzystania ze spersonalizowanej strony, 

ewentualnych nośników lub dokumentacji, Zamawiający odmówi odbioru licencji wskazując termin 

usunięcia zastrzeżeń nie dłuższy niż 3 dni robocze. Po uwzględnieniu zastrzeżeń przez Wykonawcę 

Zamawiający ponownie przystąpi do odbioru. 

7. Po uwzględnieniu wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego, Strony podpiszą Protokół Odbioru Licencji. 

Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Licencji bez zastrzeżeń, Zamawiający uzyska prawo do 

korzystania z oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy, własność ewentualnych nośników 

oprogramowania i dokumentacji, dostęp do spersonalizowanej strony na warunkach określonych 

w Umowie, równocześnie Wykonawca zapewni świadczenie usług standardowych oraz 

standardowych pakietów usług platformowych oraz wsparcie techniczne. 

8. Odbiór wykonanych prac w ramach usługi migracji, o której mowa w § 2 ust. 16 nastąpi poprzez 

podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, Protokołu Odbioru Usługi Migracji stanowiącego 

załącznik Nr 4 do Umowy.  

9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących prawidłowości wykonania usługi migracji Zamawiający odmówi 

odbioru prac wskazując termin usunięcia zastrzeżeń nie dłuższy niż 3 dni robocze. Po uwzględnieniu 

zastrzeżeń przez Wykonawcę Zamawiający ponownie przystąpi do odbioru. Po uwzględnieniu 

wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego, Strony podpiszą Protokół Odbioru Usługi Migracji. Z chwilą 

podpisania Protokołu Odbioru Usługi Migracji przechodzą na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji określonej w ust. 3.2 ust. 11-12 Załącznika Nr 1 do Umowy, a także 

własność nośników, na których przedmiotową dokumentację utrwalono.  

10. W zakresie Prawa Opcji do udzielenia licencji, odbioru licencji, skutków zastrzeżeń dotyczących 

możliwości korzystania z Produktów, skutków podpisania Protokołu Odbioru Licencji – Opcja stosuje 

się w szczególności przepisy ust. 1-7, § 2 ust. 7-9,  z tym zastrzeżeniem, iż: 

http://www.csioz.gov.pl/
mailto:administrator@csioz.gov.pl


 

 

Strona 5 z 12 
 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl  

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

 

 

1) Licencje na oprogramowanie zostaną dostarczone lub zostaną dopisane do posiadanego przez 

Zamawiającego konta w terminie do 14 dni roboczych od dnia skorzystania przez Zamawiającego 

z prawa Opcji, 

2) Odbiór licencji lub innych Produktów każdorazowo będzie potwierdzony Protokołem Odbioru 

Licencji – Opcja sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Umowy. 

 

§ 4 

Gwarancja oraz wsparcie techniczne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczone oprogramowanie. Okres 

i warunki udzielonej gwarancji nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji udzielane przez producenta 

danego rodzaju oprogramowania. 

2. Niezależnie od obowiązku zapewnienia Zamawiającemu wsparcia technicznego ze strony Producenta, 

Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy zobowiązany jest do świadczenia, co najmniej 36 

miesięcznego (liczonego od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Licencji) wsparcia 

technicznego.  

3. Wsparcie techniczne polegać będzie na: 

1) konfiguracji lub naprawie błędnej konfiguracji Produktów; 

2) diagnozie błędów Produktów; 

3) konsultacjach w zakresie konfiguracji Produktów; 

4) zapewnieniu Aktualizacji oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy; 

5) rekonfiguracji Produktów, jeżeli Aktualizacja spowoduje konieczność rekonfiguracji. 

4. Wsparcie techniczne ze strony Wykonawcy będzie świadczone przez co najmniej dwie osoby: 

a) telefonicznie, w godz. 8:00 – 16:00, w dni robocze, pod nr telefonu: …. 

b) e-mailem, całodobowo, na adres: ….. . 

5. Wykonawca w okresie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Usługi Migracji zapewni wsparcie 

techniczne związane z dokonaną migracją. 

6. Wsparcie techniczne związane z dokonaną migracją polegać będzie na: 

1) konfiguracji lub naprawie błędnej konfiguracji Produktów po migracji; 

2) diagnozie błędów Produktów po migracji; 

3) konsultacjach w zakresie konfiguracji Produktów po migracji. 

10. Obsługa zgłoszeń serwisowych dotyczących wsparcia technicznego związanego z dokonaną migracją 

odbywać się będzie na warunkach określonych w ust. 6, telefonicznie lub e-mailowo na adres email 

lub numer telefonu wskazany w ust. 7. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wykonania Umowy wynosi … zł brutto (słownie 

złotych: …), w tym VAT, przy czym: 

1) Maksymalna wartość wynagrodzenia z tytułu zakupu Produktów w ilości gwarantowanej, 

o których mowa w § 2 ust. 11  wynosi ……..zł. brutto (słownie złotych brutto: ………………) w tym 

VAT, natomiast roczna wartość wynagrodzenia z tytułu zakupu Produktów w ilości gwarantowanej 
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wynosi do ……………………. zł brutto (słownie złotych brutto: …………………….), w tym VAT. Wartość 

wynagrodzenia obliczana będzie jako iloczyn Produktów, szczegółowo wymienionych w Protokole 

Odbioru Licencji oraz ceny jednostkowej za dany Produkt określonej w Ofercie Wykonawcy 

stanowiącej Zał. nr 2 do Umowy. 

2) Maksymalna wartość wynagrodzenia z tytułu zakupu Produktów w ramach Prawa Opcji, o których 

mowa w § 2 ust. 12 wynosi ……….. zł brutto (słownie złotych brutto: …………) w tym VAT, natomiast 

maksymalna roczna wartość wynagrodzenia z tytułu zakupu Produktów w ramach Prawa Opcji 

wynosi do ……………………. zł brutto (słownie złotych brutto: …………………….), w tym VAT. 

Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia z tytułu niezrealizowanego zakresu Prawa 

Opcji. 

3) Maksymalna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi migracji poczty wynosi 

…………………. zł brutto (słownie złotych brutto: ……….), w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne, nie podlega waloryzacji i obejmuje wszystkie 

koszty wykonania Umowy oraz wydatki Wykonawcy, w szczególności obejmuje wynagrodzenie 

z tytułu zobowiązań Wykonawcy dotyczących własności intelektualnej, w tym udzielonych licencji. 

3. Wynagrodzenie z tytułu zakupu Produktów w ramach Prawa Opcji będzie rozliczane w stosunku 

proporcjonalnym do czasu trwania danego roku i należy się Wykonawcy od momentu podpisania bez 

zastrzeżeń pierwszego Protokołu Odbioru Licencji - Opcja. Wartość wynagrodzenia z tytułu Prawa 

Opcji obliczana będzie jako iloczyn Produktów, szczegółowo wymienionych w Protokole Odbioru 

Licencji - Opcja oraz ceny jednostkowej za dany Produkt określonej w Ofercie Wykonawcy 

stanowiącej Zał. nr 2 do Umowy. Wartość wynagrodzenia z tytułu zakupu Produktów w ramach 

Prawa Opcji skutkować będzie podwyższeniem wynagrodzenia rocznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1) w kolejnych okresach rozliczeniowych.  

4. Roczne wynagrodzenie z tytułu zakupu Produktów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1  będzie płatne na 

podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 30 dni od jej 

doręczenia Zamawiającemu w postaci elektronicznej lub papierowej, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawę wystawienia faktury stanowi harmonogram 

płatności, który zostanie podpisany przez przedstawicieli Stron, o których mowa w § 6 ust. 1, 

w terminie … dni od dnia  podpisania Protokołu Odbioru z uwzględnieniem, że pierwsza płatność 

zostanie dokonana w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej na podstawie 

Protokołu Odbioru Licencji, a kolejna faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż 12 miesięcy od 

wystawienia pierwszej faktury.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury, w terminie do 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu w postaci 

elektronicznej lub papierowej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany Protokół Odbioru Licencji – Opcja.  

6. Wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi migracji poczty będzie płatne jednorazowo na podstawie 

faktury, w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu w postaci elektronicznej lub 

papierowej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą 

wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Usługi 

Migracji. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktur za miesiąc grudzień nie później niż do dnia 12 

grudnia danego roku.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur w postaci papierowej 

lub elektronicznej na adres wymieniony w § 6 ust. 3 pkt. 1. 

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień zlecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Przedmiot Umowy finansowany jest ze środków Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, ujętych w odpowiednim planie finansowym wydatków bieżących. Zmiana informacji 

o finansowaniu oraz terminu określonego w ust. 7 przez Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy 

i nie wymaga aneksu. 

 

§ 6. 

Komunikacja 

1. Do współpracy z Wykonawcą i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania 

Protokołu Odbioru Licencji oraz Protokołu Odbioru Usługi Migracji, upoważnione są następujące 

osoby ze strony Zamawiającego: 

1) …, tel: …, e-mail: … 

lub 

2) …, tel: …, e-mail: … 

2. Do współpracy z Zamawiającym i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania 

Protokołu Odbioru Licencji oraz Protokołu Odbioru Usługi Migracji, upoważnione są następujące 

osoby ze strony Wykonawcy: 

1) …, tel: …, e-mail: … 

3. W przypadku korespondencji Stron w postaci papierowej lub elektronicznej, będzie ona przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa lub kancelaria@csioz.gov.pl; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: ………………… . 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zmianie danych, o  których 

mowa w ust. 1-3. Zmiana taka nie stanowi istotnej zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się 

skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o niej drugiej Strony. 

5. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy, chyba, że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez 

Strony. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu dostawy określonego w § 3 ust. 2-3, ust. 6, § 3 

ust. 10 pkt. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi 

w  wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy 
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rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu wykonania usługi określonego w § 2 ust. 17 lub 

§ 3 ust. 9, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi 

w  wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem obowiązków określonych w ust. 3.2.2 lub 

3.2.4 Załącznika Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi w  wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu. 

6. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego 

potwierdzenia. 

7. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być dochodzone niezależnie od siebie. 

8. Wartość kar umownych nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 

ust. 1. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych, jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego postanowienia dotyczące kar umownych 

pozostają w mocy. 

 

§ 8. 

Ochrona informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do 

niewykorzystywania ich i nieujawniania jakimkolwiek podmiotom z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzyma 

na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie jest 

ograniczony w czasie i dotyczy także wszystkich osób i podmiotów, którymi Wykonawca posługiwał 

się przy realizacji Umowy. 

2. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje, materiały, dokumenty, dostarczone lub 

udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego lub inne podmioty oraz wytworzone przez 

Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, a także, o których wiedzę Wykonawca uzyskał w związku 

z wykonywaniem Umowy, zarówno przed jak i po zawarciu Umowy, w jakiejkolwiek formie, 

obejmujące informacje dotyczące Zamawiającego lub innych podmiotów, w szczególności dane 

osobowe. Informacji poufnych nie stanowią dokumenty lub informacje podane do publicznej 

wiadomości w sposób inny niż na skutek naruszenia postanowień Umowy lub innych zobowiązań do 

zachowania poufności wynikających z umów lub przepisów prawa. 

3. Wykonawca po wygaśnięciu Umowy zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane dokumenty 

i materiały oraz usunie w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacje mające charakter 

informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.  
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4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub 

uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma 

traktować, jako niejawną. 

5. Wszelkie dane przetwarzane z wykorzystaniem Produktów i usługi migracji poczty pozostają 

własnością Zamawiającego, Wykonawca gwarantuje w imieniu własnym oraz Producenta ich 

integralność, nienaruszalność oraz bezpieczeństwo.  

 

§ 9. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

…………………. w wysokości ……………. zł (słownie: …………………………….), tj. 10% wartości maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych, 

bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy.  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który 

należy dokonać zwrotu. 

4. W razie niewykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego, zostanie ono zwolnione w całości po 15 Dniach Roboczych od daty zakończenia 

Umowy. 

5. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może 

zmienić formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 148 ust. 2 w/w ustawy. Zmiana formy 

zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. 

 

§ 10. 

Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy 

w przypadkach, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy; 

2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania Umowy; 

3) w przypadku uzasadnionej potrzeby modyfikacji terminu realizacji Umowy, która nie była znana 

w momencie wszczęcia postępowania i której nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia 

postępowania; 

4) przerwy w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub 

w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania 
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i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania w zakresie terminu 

realizacji Umowy; 

5) w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania 

Umowy; 

6) w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy; 

7) wystąpią inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, 

a które uniemożliwiłyby wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią i celem; 

8) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 z późn. zm); 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

9) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie i załącznikach, 

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji zapisów umowy przez 

strony. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 8 lit. a Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 

w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania 

zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 8 lit. b Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 

w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 

a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 

powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 

akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 8 lit. c Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
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zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 

a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 

powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c. 

5.  Warunkiem akceptacji wniosków, o których mowa w ust. 2-4, jest zabezpieczenie przez 

Zamawiającego środków finansowych na zmianę wynagrodzenia. Zamawiający po zaakceptowaniu 

wniosków wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy. 

6.  Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie 

zawarcia aneksu do Umowy, o którym mowa w ust. 5.  

 

§ 11. 

Odstąpienie od Umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków 

budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku 

środków w budżecie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od 

Umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy. 

2. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających 

z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy. Przez siłę wyższą 

należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 

przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu 

dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni robocze. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.  

4. Opóźnienie w dostawie licencji na oprogramowanie powyżej 15 dni roboczych od terminu, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 lub ust. 10 pkt. 1, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. 

5. Opóźnienie w realizacji usługi migracji poczty powyżej 15 dni roboczych od terminu, o którym mowa 

w § 2 ust. 17, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku, gdy wysokość naliczonych kar 

umownych osiągnie lub przekroczy 30% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 
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7. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Po dziewięćdziesięciu (90) dniach od zakończenia okresu trwania Umowy lub odstąpienia od niej lub 

jej rozwiązania na innej podstawie, Wykonawca zapewni możliwość wyłączenia konta na 

spersonalizowanej stronie Zamawiającego i trwałe usunięcie jego danych. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

siedziby Zmawiającego. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji, przeniesienia lub obciążenia swoich praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

5. Wszystkie koszty związane z realizacją świadczeń wynikających z Umowy ponosi Wykonawca. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru Licencji; 

Załącznik nr 4 – Protokół Odbioru Usługi Migracji; 

Załącznik nr 5 – Protokół Odbioru Licencji – Opcja. 
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WYKONAWCA 

……………………………..……… …………………………………….. 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 
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