
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

UMOWA  

Nr CSIOZ/…./2016  

 

zawarta w dniu ............................... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: 

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

Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5 A, 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 w trybie……. nr ... została 

zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest zakup systemu kontroli dostępu (zwanego dalej: „SKD”) do 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Pomocniczego Ośrodka Przetwarzania 

Danych Zamawiającego („CSIOZ-POPD”) na zasadach określonych w Umowie oraz w 

załącznikach do Umowy.  

2. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do : 

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji elementów sprzętowych i systemowych posiadanego przez 

Zamawiającego systemu kontroli dostępu, zwanych dalej „Infrastrukturą Zamawiającego” 

oraz wykonanie na podstawie inwentaryzacji projektu SKD, w budynku CSIOZ- POPD.  

2. Dostosowania Infrastruktury Zamawiającego do wymagań projektu SKD, w tym: 

1) dostawy i wymiany: 

a) centrali SKD, 

b) czytników kart zbliżeniowych mifare z kontrolerami, 

c) zewnętrznych czytników kart mikroprocesorowych do komputerów 

pracowników Zamawiającego; 



 

 

2) dostawy kart hybrydowych z dwoma interfejsami (stykowym i zbliżeniowym), kart 

zbliżeniowych MFC-2; 

3) aktualizacji oprogramowania sterowników kontrolerów i czytników kart; 

4) dostawy elementów sprzętowych i aplikacyjnych (oprogramowania) SKD innych niż 

określone w pkt 1 i 2 niezbędnych do dostosowania Infrastruktury Zamawiającego 

do projektu SKD; 

5) instalacji elementów określonych w pkt 1-4, podłączenie do istniejącej Infrastruktury 

Zamawiającego wraz z rozprowadzeniem okablowania, wymiana zużytych 

elementów elektromechanicznych oraz konfiguracja i uruchomienie dostarczonych 

elementów we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. 

3. Przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji 

SKD.  

4. Wykonania prac niezbędnych do przywrócenia wyglądu pomieszczeń do stanu sprzed 

rozpoczęcia prac wskazanych w pkt 2. 

5. Wykonania oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.  

6. Przekazania Zamawiającemu atestów i certyfikatów związanych z SKD. 

7. Przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie obsługi i użytkowania SKD. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”. 

§ 2. 

Termin realizacji Umowy. Harmonogram Realizacji Prac. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie 20 dni od dnia zawarcia 

Umowy, jednak nie później niż do dnia 2016-12-14, z uwzględnieniem terminów określonych w 

harmonogramie realizacji prac, o którym mowa w ust.2 („Harmonogram Realizacji Prac”).  

2. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 

adres email, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1, projekt Harmonogramu Realizacji Prac. 

Zamawiający zatwierdzi Harmonogram Realizacji Prac lub zgłosi do niego zastrzeżenia, w 

terminie 1 dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia w całości w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. W takim przypadku procedura akceptacji Harmonogramu Realizacji Prac 

zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego ustępu. 



 

 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni zastrzeżeń w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do: 

1) wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na uwzględnienie zastrzeżeń 

Zamawiającego, po upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w terminie 10 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia oraz do żądania 

zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust.6. ; 

 

2) odstąpienia od Umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie, 

oraz do żądania zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust.6. Prawo do 

odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekt terminu realizacji prac określonych w 

Harmonogramie Realizacji Prac w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

§ 3. 

Ogólne zasady realizacji Umowy 

1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są 

do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć 

wpływ na realizację Umowy. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej 

odpowiedzialności Stron wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to 

także całej komunikacji pomiędzy Stronami. 

3. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu na adres email, wskazany w §5 

ust. 1 pkt 1, listę osób, które będą realizowały Umowę. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na 

zmianę osób o których mowa w ust.3. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług 

osób trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych usług 

objętych Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom 

posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie. 



 

 

§ 4. 

Oświadczenia i zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z wymogami wskazanymi w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Umowę z dochowaniem należytej staranności, przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej 

wiedzy i doświadczenia a także zasad dobrych praktyk. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje 

się do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych w wykonaniem Umowy 

w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowości prac. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim oraz posiada 

wiedzę i doświadczenie pozwalające należycie realizować Umowę; 

2) korzystanie przez niego z narzędzi koniecznych dla realizacji Umowy, w szczególności z 

praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej, nie narusza przepisów 

prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności 

praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw 

ochronnych na znaki towarowe; 

3) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za 

roszczenia osób trzecich z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie 

z tytułów, o których mowa w pkt. 2, a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania 

lub z braku wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego zastępców, pracowników lub 

jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez Wykonawcę lub jego 

zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej; 

4) wszystkie dostarczone elementy sprzętowe będą posiadały wszelkie certyfikaty i homologacje 

niezbędne do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będą zgodne z polskimi 

normami niezawodności i bezpieczeństwa oraz, że będą fabrycznie nowe. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Infrastrukturą Zamawiającego i jest ona odpowiednia 

do zapewnienia poprawnego działania SKD zgodnie z Umową. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie oferowane przez niego elementy sprzętowe i aplikacyjne 

są zgodne z wymaganiami Zamawiającego i – w świetle informacji udostępnionych przez 



 

 

Zamawiającego w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy oraz zgodnie z 

najlepszą wiedzą techniczną Wykonawcy – wraz z Infrastrukturą Zamawiającego umożliwiają 

prawidłowe wdrożenie oprogramowania i korzystanie z SKD zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy Zamawiający nie będzie zobowiązany do 

nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie określone w Umowie. W 

szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez 

Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową i 

objętymi wynagrodzeniem, o którym mowa w § 7 ust.1. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac montażowych i instalacyjnych zgodnie z 

przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi  a także z regulaminami korzystania z 

pomieszczeń obowiązujących u Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wszelkich informacji dotyczących realizacji 

Umowy na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym. 

9. Z zastrzeżeniem § 13, Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty i informacje będące w 

jego posiadaniu niezbędne do realizacji Umowy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 

29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922) oraz zobowiązań 

Zamawiającego do zachowania poufności. Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy 

dokumentów i informacji dostępnych publicznie. 

10. Zamawiający zapewni Wykonawcy, w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy, dostęp do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace związane z 

realizacją przedmiotu Umowy, z zachowaniem procedur i regulaminów obowiązujących u 

Zamawiającego. 

§ 5. 

Komunikacja i doręczenia 

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

odbioru upoważnione są ze strony Zamawiającego: 

1) ………., tel. ……, tel. kom ……, e-mail: ……….. 

lub 

2) ………., tel. ……, tel. kom. ……, e-mail: ……….. 

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



 

 

odbioru upoważnione są ze strony Wykonawcy: 

1) ………., tel. ……, tel. kom. ……, e-mail: ……….. 

lub 

2) ………., tel. ……, tel. kom. ……, e-mail: ……….. 

3. Korespondencji Stron w postaci papierowej lub elektronicznej, będzie przesyłana: 

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

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

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

4. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 - 2 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania 

lub odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego upoważnienia 

udzielonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej Strony. 

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

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

się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o niej drugiej Strony. 

§ 6. 

Realizacja Umowy 

Zasady odbioru 

1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest, w terminach określonych w 

Harmonogramie Realizacji Prac, do przeprowadzenia inwentaryzacji Infrastruktury 

Zamawiającego oraz do opracowania projektu SKD. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt SKD na adres email, o którym mowa w § 5 ust. 1 

pkt 1. Zamawiający zatwierdzi projekt SKD lub zgłosi do niego zastrzeżenia w terminie 2 dnia 

roboczego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich uwzględnienia w całości w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W takim przypadku procedura akceptacji w/w projektu zostanie 

przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego ustępu. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni zastrzeżeń w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do: 

1) wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na uwzględnienie zastrzeżeń, po upływie 

którego Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania 



 

 

terminu dodatkowego w terminie 10  dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu 

okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia oraz do żądania zapłaty kary umownej w 

wysokości określonej w § 10 ust.6. ; 

 

2) odstąpienia od Umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie, 

oraz do żądania zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust.6. . Prawo do 

odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. Pozostałe prace wchodzące w zakres przedmiotu Umowy określone w § 1 Wykonawca 

może rozpocząć po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Projektu SKD. 

5. Strony ustalają następującą procedurę odbioru przedmiotu Umowy: 

1) miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego; 

2) w celu dokonania odbioru Strony podpiszą protokół odbioru, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy „Protokół odbioru”; 

3) po wykonaniu wszystkich prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zgłosi gotowość przedmiotu Umowy do odbioru na adres email, o którym mowa w § 5 ust. 1 

pkt 1. 

4) Zamawiający w ciągu 2 dnia od zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, dokona weryfikacji 

wykonania przedmiotu Umowy; 

5) w ramach weryfikacji wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający jest w szczególności 

uprawniony do przeprowadzenia testów działania SKD w tym: rejestrowania 

autoryzowanego dostępu do stref administracyjnych i chronionych, rejestrowania próby 

nieautoryzowanego dostępu przez karty nieuprawnione, rejestrowania braku przejścia po 

autoryzacji kartą uprawnioną, obsługę bramek obrotowych, uchylnych (z potwierdzeniem 

przejścia) i depozytora kluczy, rejestrowania czasu pracy, pracę bez zasilania podstawowego 

w czasie min. 5 godz., wykrywania i rejestrowania naruszenia przejścia kontrolowanego bez 

autoryzacji, otwarcia przejścia przez system PPOŻ oraz rejestrowania tego faktu, 

wykorzystania mechanizmu anti-passback na dowolnym przejściu kontrolowanym, 

odblokowania przejścia na stałe przez kartę specjalnych uprawnień; 



 

 

6) jeżeli Zamawiający uzależni odbiór od dokonania zmian lub zgłosi inne uwagi, Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zamawiającego uwzględnić żądane zmiany 

lub uwagi; 

7) jeżeli Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie nie dokona zmian bądź nie 

uwzględni wszystkich uwag lub naniesione uwagi nie będą zgodne z wytycznymi 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odmowy dokonania odbioru i: 

a) wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na dokonanie zmian bądź 

uwzględnienie uwag Zamawiającego, po upływie którego Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w terminie 

10  dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę 

odstąpienia oraz do żądania zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust.6. 

; 

 

b) odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu 

przesłanki uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od Umowy i żądać kary 

umownej w wysokości określonej w § 10 ust.6. 

8) w przypadku, o którym mowa w pkt 6, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy w 

terminie 5 dni od dnia przekazania uwzględnionych wszystkich zmian, uzupełnień lub 

innych uwag przez Wykonawcę. 

§ 7. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy za należytą realizację przedmiotu Umowy 

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty i wydatki 

związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia do Zamawiającego 

faktury VAT lub rachunku w postaci elektronicznej lub papierowej odpowiednio na adres 

wskazany w § 5 ust. 3 pkt 1, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze 

VAT lub rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia prawidłowo wystawionej 



 

 

faktury VAT lub rachunku niezwłocznie po podpisaniu przez Strony protokołu, o którym mowa 

w ust. 4, jednak nie później niż do dnia 2016-12-15. 

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokół odbioru 

wnioskujący o rozliczenie finansowe. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień zlecenia obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków ujętych na zakupy gotowych dóbr 

inwestycyjnych. 

 

§ 8. 

Prawa własności intelektualnej  

1. Wykonawca oświadcza, że utwory stworzone lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu 

Umowy będą wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1, Wykonawca zobowiązuje się do 

przeniesienia na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu odbioru wnioskującego o 

rozliczenie finansowe autorskich praw majątkowych do utworów utrwalonych w jakiejkolwiek 

formie, stworzonych w ramach wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, 

niestanowiących programów komputerowych (w szczególności do projektu SKD i dokumentacji 

powykonawczej,), do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na 

polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 666), w tym w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania każdą techniką egzemplarzy 

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

cyfrową;  

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

wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publicznego 

wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także 

publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  



 

 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1, Wykonawca zobowiązuje się przenieść 

na Zamawiającego z chwilą o której mowa w ust. 2: 

1) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 

utworów, o których mowa w ust. 2 tj. prawo zezwalania na rozporządzenie i korzystanie z 

takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej; 

2) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone utwory, o 

których mowa w ust. 2 w celu ich przekazania Zamawiającemu. 

4. W odniesieniu do dostarczanego przez Wykonawcę oprogramowania, Wykonawca zobowiązany 

jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, udzielić lub zapewnić udzielenie 

licencji producenta oprogramowania lub innego podmiotu uprawnionego na korzystanie z tego 

oprogramowania na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy „Warunki licencyjne” 

z chwilą podpisania Protokołu odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe. Celem 

powyższego jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z SKD w sposób i w celu 

opisanym w Umowie. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i postanowienia Umowy należy 

interpretować zgodnie z powyższym celem. 

5. Wykonawca dostarczy oprogramowanie na informatycznych nośnikach danych lub w innej 

postaci umożliwiającej prawidłową instalację tego oprogramowania oraz certyfikaty 

autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia. W ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego z chwilą, o której mowa w ust. 4 własność wydanych Zamawiającemu 

nośników, na których zostało utrwalone oprogramowanie. 

6. Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne 

dokumenty i zabezpieczenia, o których mowa w ust. 5, powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi przez producenta oprogramowania. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji, 

czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia są 

wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez producenta. W tym celu Zamawiający 

może zwracać się do osób trzecich, w tym producenta oprogramowania.  

 

§ 9. 

Gwarancja  



 

 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na SKD na warunkach 

określonych w Umowie. 

2. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1, a Wykonawcy nie 

jest należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń 

gwarancyjnych. 

3. Gwarancja jest udzielona na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru 

wnioskującego o rozliczenie finansowe. 

4. W przypadku gdy dostarczone przez Wykonawcę elementy sprzętowe i aplikacyjne SKD objęte 

są gwarancją producenta, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne 

wystawione przez producenta tych elementów na okres nie krótszy niż wskazany w ust.3. 

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad SKD, Wykonawca w ramach gwarancji 

zobowiązuje się do ich usunięcia (naprawa lub wymiana) w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego tego faktu (reklamacja). Przez wadę SKD 

rozumie się działanie niezgodne z dokumentacją SKD, Umową, z założeniami producenta 

sprzętu lub oprogramowania lub Projektu SKD. 

6. W przypadku, gdy usunięcie wad w SKD wymagać będzie wymontowania elementu 

sprzętowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania elementu 

zastępczego w celu utrzymania ciągłości działania SKD. 

7. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, będą przyjmowane przez Wykonawcę: 

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

8. Wykonawca gwarantuje, że usługi gwarancyjne w ramach Umowy będą świadczone w sposób 

profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży. 

9. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlega dokumentowaniu w protokole gwarancyjnym, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy „Protokół gwarancyjny”. 

10. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stanowią dokument gwarancyjny w 

rozumieniu przepisu art. 5772 Kodeksu cywilnego. 

11. W razie nie uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić 

przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy w zakresie zasadności zgłoszeń Zamawiającego, której 

wynik będzie wiążący dla Stron. 

12. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z 

przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 



 

 

13. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych. Jednakże w 

razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania 

uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 

Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

§ 10. 

Kary umowne 

1. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez 

Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 

2. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w 

przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara umowna. Kary 

będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. 

3. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, 

niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. 

4. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. Powyższe 

nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również zaspokojenia roszczeń z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu realizacji przedmiotu Umowy określonego 

w § 2 ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 2% całkowitego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 35% całkowitego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 7 ust. 1. Dla uniknięcia wątpliwości kara jest należna zarówno w przypadku 

odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, zarówno odstąpienia ze skutkiem 

do całej Umowy, jak i odstąpienia w części, jeżeli Umowa lub przepis to przewiduje. 

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony Informacji Poufnych, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 7 000,00 zł słownie (siedem tysięcy złotych) za 

każdy przypadek naruszenia. 

§ 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 środków Zamawiającego, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu 

dodatkowego w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do współpracy z Zamawiającym w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia Umowy; 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce powyżej 3 dni wobec terminu realizacji przedmiotu Umowy 

określonego w § 2 ust. 1  

3) dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że 

zachodzą uzasadnione wątpliwości, że Umowa nie zostanie wykonana należycie i w 

umówionym terminie, w szczególności gdy wysokość naliczonych Wykonawcy kar 

umownych przekroczy 20 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1 

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 1 dzień. Po bezskutecznym upływie tego 

terminy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

4. Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 przysługuje 

Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 

stanowiących podstawę odstąpienia. 

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

§ 12 

Ochrona Informacji. Poufność 

 



 

 

1. Informacje Poufne – niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania – to informacje 

Zamawiającego, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane 

Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Informacjami poufnymi są także informacje 

przekazane Wykonawcy w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, oznaczone 

jako poufne.  

2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za Informacje Poufne nie są uważane 

informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, 

w tym Prawa zamówień publicznych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności;  

2) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy;  

3) nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji 

Umowy;  

4) zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu 

niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w takim samym 

stopniu, jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa.  

4. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne 

personelowi Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z Informacji 

Poufnych przez takie podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z 

nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby w formie pisemnej do przestrzegania 

poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i 

podmioty.  

5. W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 

materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji 

elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek 

będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim ustępie.  

6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia 

materiałów zawierających Informacje Poufne.  

§ 13 



 

 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Zamawiający jako administrator danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dalej „Ustawa” informuje, 

że dane osobowe Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy będą przetwarzane w celach 

realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Dane będą udostępniane podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 Ustawy, 

w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy 

i wyłącznie w celu realizacji umowy. 

4. Wykonawca może przetwarzać jedynie kategorie danych osobowych zbierane w zbiorach: 

Kadry/Zbiór Kadry /zbiór danych osobowych pracowników – pracownicy oraz SYSTEM 

KONTROLI DOSTĘPU – zbiór osób upoważnionych do dostępu to stref ograniczonego 

dostępu. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób realizujących przedmiotową umowę w celu 

wydania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego powierzenia 

przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za 

działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych 

osobowych odpowiada jak za własne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie powierzone dane osobowe w sposób 

uniemożliwiający ich odtworzenie w tym skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych 

niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania umowy. 

8. W przypadku naruszenia przez wykonawcę przepisów Ustawy, w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako administrator danych osobowych zostanie 

zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania lub 

zostanie ukarany na podstawie przepisów Ustawy karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody. 

 



 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

….. w wysokości ……… zł (słownie: ………….. ……), tj. 5% całkowitego wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w § 7 ust. 1. 

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. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w wysokości: 

1)  w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe; 

2) w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za 

wady. 

5.  Wykonawca może w trakcie obowiązywania Umowy zamienić formę zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w zakresie określonym w art. 148 ust. 1. ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Za zgodą 

Zamawiającego Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 

148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania bądź 

nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych. 

 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zmawiającego. 

2. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest 



 

 

prawo polskie. 

3. Cesja  wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiający może naliczyć karę umowną w 

wysokości określonej w § 10 ust.6. .;. 

5. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy w godzinach 8:00 – 16:00. 

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, 

fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we 

wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub 

bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć 

do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom 

Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom. 

7. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru; 

Załącznik nr 4 - Protokół gwarancyjny; 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

……………………………..…..…… ………………………………………. 

(data, podpis Zamawiającego) (data, podpis Wykonawcy) 


