Część II SIWZ
Istotne postanowienia umowy
Umowa zawarta w dniu ............................................. 2020 r. w Warszawie
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu, oprogramowania i systemu backupu wraz z
wdrożeniem i usługami towarzyszącymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
o następującej treści:
§ 1. DEFINICJE

1.
Pojęcie

Znaczenie

ABS

Osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych,
powoływana przez Zarząd

Akcja

Pojedyncze działanie użytkownika w ramach przepływu pracy.

Aktualizacja

(upgrade) operacja zastąpienia starych danych nowymi, w przypadku systemów
informatycznych, jest to operacja zastąpienia starego oprogramowania nowszym,
bez naruszenia integralności danych.

Asysta techniczna
Atrybut

Asysta techniczna to usługa Wykonawcy, umożliwiająca dostęp Zamawiającego do
wiedzy technicznej, w trakcie której musi następować transfer wiedzy w ramach
prowadzonych prac wdrożeniowych i konfiguracyjnych.
Nazwana właściwość wpisu lub rekordu danych.

Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono wsparcia finansowego ze środków
NFOŚiGW.

CE

Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją
producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego
Podejścia" Unii Europejskiej (UE).

Certyfikat

Certyfikat elektroniczny

Jest dokumentem stwierdzającym zgodność wyrobu, urządzenia z deklarowanymi
przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami.
Jest dokumentem potwierdzającym prawo do wykonywania określonych w nim
czynności.
Jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji w zakresie określonym
w certyfikacie.
Certyfikat kwalifikowany, spełniając wymogi Ustawy o podpisie elektronicznym oraz
posiadając status zaufanego w skali globalnej (standardy WebTrustSM/TM), daje
możliwość składania podpisu elektronicznego.
Dzięki bezpieczeństwu, jakie gwarantuje, podpis elektroniczny ma takie samo
znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie
fizycznej. Certyfikat jest wydawany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi
certyfikacyjne.

Dokument elektroniczny

Dokument zapisany w postaci elektronicznej, jako obraz dokumentu papierowego,
albo występujący pierwotnie w formie elektronicznej.

Dokument papierowy

Dowolne pismo, mapa, książka, itp. występujące w formie papierowej.

Dokumentacja techniczna

Parametry techniczne, warunki użytkowania, instrukcje użytkowania, opis
funkcjonalny, opis architektury, powiązań pomiędzy komponentami całości.
Dokumentacja musi umożliwiać odtworzenie środowiska informatycznego, systemu
lub programu poprzez ponowną instalację i konfigurację

Elektroniczna skrzynka podawcza

(Dz.U.2005.200.1651 §2, pkt. 1), to dostępny publicznie środek komunikacji
elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do
podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci
teleinformatycznej.
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Pojęcie

Znaczenie

Formularz elektroniczny

Elektroniczny wzór dokumentu pozwalający na wprowadzanie danych w formie
ustrukturyzowanej przy pomocy standardowych elementów interfejsu użytkownika
takich, jak pola tekstowe, pola wyboru (rubryki do wypełnienia), pola w układzie
tabelarycznym, itp..

Grupa użytkowników, grupa funkcyjna

Nazwana grupa zdefiniowana w katalogu, do której możliwe jest przypisanie
dowolnej ilości użytkowników.

Interfejs

Oprogramowanie umożliwiające wymianę danych pomiędzy dwoma systemami
informatycznymi.

IOD

Inspektor ochrony danych lub jego zastępca (lub „IOD”) – osoba wyznaczona przez
Administratora, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności
posiadającą fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych
oraz umiejętność wypełnienia zadań nałożonych na niego na mocy przepisów RODO

Komponentowe środowisko

To model architektury oprogramowania, złożony z poszczególnych komponentów,
wzajemnie powiązanymi. Komponentowe środowisko informatyczne posiada tę
szczególną cechę, która pozwala na budowanie systemu informatycznego poprzez
dodawanie często gotowych komponentów programowych lub komponentów
sprzętowych.

Licencja niewyłączna

Licencja na podstawie, której udzielający licencji może zezwolić na korzystanie z
utworu wielu osobom równocześnie, które nie muszą mieć formy pisemnej,

Media instalacyjne

Płyty CD lub DVD, pendrive, dyski SSD, karty pamięci zawierające programy
komputerowe lub składniki systemów informatycznych

Metadane

Zbiór wszystkich atrybutów opisujących dany wpis w rejestrze lub rekord w słowniku.

Obieg elektroniczny

Ciąg zadań realizowanych przez różnych Użytkowników w ramach pracy z
dokumentem lub zestawem dokumentów.

Obraz dokumentu

Zeskanowana postać dokumentu papierowego.

Obraz systemu, obraz dysku

Obraz systemu komputera to dokładna kopia dysku, zawierająca obraz
poszczególnych partycji dysku i systemu operacyjnego wraz z jego ustawieniami. W
obrazie zapisane są również ustawienia użytkownika, oraz zainstalowane programy i
pliki. Obraz dysku pozwala na przywrócenie komputera z obrazu systemu.

OCR

(ang. Optical Character Recognition) – zestaw technik lub oprogramowanie służące
do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej.
Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np.
papierowym formularzu lub stronie książki).

Oprogramowanie serwerowe

Oprogramowanie usługowe wykonywane na jednej maszynie. Zależnie od
przeznaczenia stosujemy serwery baz danych, czasu, katalogów, komunikatów
sieciowych, nazw, plików, uwierzytelniania, wykonań lub też serwery podstawowe,
pomocnicze, wirtualne lub bezstanowe.

Oprogramowanie stacji roboczych

Systemy operacyjne stacji roboczych, systemy zawierające edytory, arkusze
kalkulacyjne, komunikatory, systemy pocztowe, systemy obsługujące obiegi
informacji, itp.

OPZ

Opis przedmiotu zamówienia, skrót używany w treści Umowy.

PKI

Infrastruktura Klucza Publicznego umożliwiająca wykorzystanie podpisu cyfrowego.

Podpis cyfrowy

Sposób potwierdzania autentyczności autorstwa cyfrowego dokumentu.

Produkt zamówienia

Produktem zamówienia są elementy opisane, jako przedmiot Umowy (IPZ), które
podlegają protokólarnemu odbiorowi (np.: urządzenia komputerowe, usługa
konfiguracji, usługa instalacji, dokumentacja, szkolenie).

Protokół odbioru

Dokument stwierdzający zakres wykonanych prac lub zadań, lub też listę przyjętych
urządzeń, dokumentów, produktów. Protokół odbioru uprawnia do wystawienia
faktury.
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Pojęcie

Znaczenie

Referencja do dokumentu

Powiązanie wpisu z dokumentem. Jeśli wpis w rejestrze jest powiązany z
dokumentem, to posiada do niego referencję.

Repozytorium

Przestrzeń o określonych uprawnieniach dostępu zawierająca słowniki, formularze
elektroniczne, szablony dokumentów lub dokumenty elektroniczne.

Słownik

Zbiór rekordów danych referencyjnych, z których każdy posiada przynajmniej
następujące atrybuty: Kod (unikalny w ramach słownika), Nazwa (tekst)

Specyfikacja techniczna

To dokument ustalający wymagania techniczne, które powinno spełniać urządzenie
lub usługa. Oczekuje się, by w specyfikacji technicznej wskazywano, jeżeli jest to
potrzebne, procedurę za pomocą, której można zweryfikować, czy dane wymagania
są spełnione. Dopuszcza się by niektórych przypadkach, specyfikacja techniczna była
normą lub była dokumentem niezależnym od normy.

Sublicencja

W ramach sublicencji licencjobiorca może udzielić dalszej licencji, pod warunkiem
wszakże takiego upoważnienia w jego umowie licencyjnej.

System dziedzinowy

System wspomagający realizację zadań organizacji w określonym obszarze
merytorycznym związanym z jej działalnością.

Szablon

To wzorzec treści dokumentu, pozwalający przyspieszyć i ułatwić pracę związaną z
przygotowaniem dokumentu. W szablonie dokumentu, oprócz „zwykłego” tekstu,
mogą znajdować się makra, pozwalające umieścić w dokumencie generowanym na
podstawie szablonu informacje pobrane z bazy danych programu.

Testy integracyjne

Sprawdzenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska
informatycznego, sprawdzenie podstawowych określonych wymaganiem funkcji i
funkcjonalności, których działanie integruje poszczególne komponenty środowiska
informatycznego.

Testy podstawowe

Sprawdzenie komunikacji, sprawdzenie pod względem zasilania, sprawdzenie
podstawowych określonych wymaganiem funkcji i funkcjonalności.

Transfer wiedzy

Przekazanie istotnej wiedzy praktycznej w zakresie instalacji, konfiguracji,
parametryzacji urządzeń komputerowych lub oprogramowania będącego tu
przedmiotem zamówienia.

Typ wpisu

Nazwany zestaw atrybutów opisujących wpis w Rejestrze, określający
przechowywane dane (np. ‘Faktura kosztowa’).

Wada urządzenia komputerowego

Urządzenie komputerowe wolne od wad to takie, w którym nie stwierdzi się cechy
zmniejszającej jego wartość lub użyteczność lub nie ma właściwości, o których
istnieniu sprzedawca zapewnił, lub też urządzenie komputerowe zostało dostarczone
w stanie niezupełnym, o czym Zamawiający nie miał wiedzy.

Wsparcie techniczne

Gwarantowana pomoc w konfiguracji i eksploatacji oprogramowania, sprzętu
komputerowego, jak też innych urządzeń udzielana Zamawiającemu przez
Wykonawcę umowy lub producenta po ich zakupie.

Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne opisują funkcje lub operacje wykonywane przez system
informatyczny. Wymagania niefunkcjonalne opisują ograniczenia, przy których
system musi realizować swoje funkcje.

Wyszukiwanie kontekstowe

Wyszukiwanie na podstawie wprowadzonego fragmentu tekstu, biorące pod uwagę
zawartość dokumentów w Repozytorium.

Wyszukiwanie według kryteriów

Wyszukiwanie na podstawie wprowadzonych wartości dla zbioru metadanych.

Zintegrowana platforma informatyczna

To zbudowane zintegrowane środowisko informatyczne przez zastosowanie
jednorodnego technologicznie oprogramowania z minimalną liczbą interfejsów
programowych.
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Pojęcie

Zintegrowane środowisko informatyczne

Znaczenie
Jest to zespół urządzeń i programów komputerowych kompatybilnie
współpracujących ze sobą, umożliwiających wydajne pobieranie danych z wszelkich
systemów i formatów, ich integrację, a także umożliwiających sprawne migrowanie
danych. Zintegrowane środowisko pozwala na synchronizację danych pomiędzy
systemami IT, a poprzez federację danych ma dostarczać pewnych, sprawdzonych
informacji do budowania raportów i wiedzy analitycznej.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest zakup sprzętu, oprogramowania i systemu backupu wraz z
wdrożeniem i usługami towarzyszącymi, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku
nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy z następującymi produktami:
2.1. urządzenia komputerowe, spełniające wymagania określone w punkcie IV Załącznika
nr 1 do Umowy,
2.2. usługa instalacyjna i konfiguracyjna dostarczonych urządzeń, w zakresie określonym
w pkt. V Załącznika nr 1 do Umowy,
2.3. opracowanie dokumentacji technicznej z przeprowadzenia instalacji urządzeń i ich
konfiguracji, o której mowa w pkt. VI Załącznika nr 1 do Umowy,
2.4. udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia komputerowe i przeprowadzoną instalację
i konfigurację, na okres …….. miesięcy (wskazany w ofercie), ale nie krótszy niż 36
miesięcy, na warunkach opisanych w § 6 Umowy.
3. Wszystkie urządzenia i produkty umowy wymienione w ust. 2 podlegają odbiorowi, na
zasadach opisanych w § 5 i zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem określonym
w § 3.
§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wykona postanowienia Umowy w terminie …….. (zgodnie z ofertą) dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym
w Załączniku nr 2 do Umowy.
2. Harmonogram zawiera etapy Umowy. Za opóźnienie w dotrzymaniu terminu
poszczególnych etapów, określonych w harmonogramie umowy naliczane będą kary
umowne.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania Umowy określonego w ust. 1 oraz
terminów poszczególnych etapów realizacji określonych w harmonogramie, wyłącznie:
3.1. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających wpływ na terminową
realizację zamówienia, potwierdzonych pisemną informacją przekazaną Wykonawcy
– wówczas termin wykonania Umowy, określone w ust. 1, ulegną odpowiedniemu
przesunięciu, wyłącznie o liczbę dni występowania przyczyny,
3.2. z przyczyn niezależnych od Stron Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia
siły wyższej lub zmian przepisów prawa mających wpływ na realizację Umowy –
wówczas termin wykonania Umowy, określony w 0ust. 1, jak i inne terminy umowne
ulegną odpowiedniemu przesunięciu wyłącznie o liczbę dni występowania przyczyny
lub z niej wynikającą. W sytuacji zaistnienia niezależnych okoliczności powodujących
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konieczność zmiany terminów realizacji Wykonawca zobowiązany jest do ich
wykazania i przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie w formie pisemnej.
4. Zmiana terminów realizacji Umowy, o których mowa w punktach 3.1 i 3.2 wymaga
aneksowania Umowy.
5. Siła wyższa to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły
zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonanie w części
lub w całości zobowiązań umownych, a w szczególności:
1) wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny,
rozruchy, akty wandalizmu, epidemia,
2) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, gradobicie,
3) bunty, niepokoje, strajki.
§ 4. ZAPŁATA ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Wartość przedmiotu Umowy określonego w § 2, wynosi łącznie .…… zł brutto (słownie:
……. złotych brutto), w tym podatek VAT 23%.
2. Kwoty wymienione w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie koszty, jakie powstaną w
związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane
prawem.
3. Kwota wskazana w 0 ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie za elementy opisane w…..
Załączniku nr 1 do Umowy:
3.1. prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do elementów
autorskich, udzielenie licencji na oprogramowanie stron trzecich na polach eksploatacji
niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy,
3.2. udzielenie gwarancji w zakresie i na zasadach opisanych w § 6
3.3. przeniesienie na własność Zamawiającego nośników, na których dostarczone będzie
oprogramowanie lub inne utwory niezbędne do prawidłowej realizacji umowy,
3.4. przeniesienie majątkowych praw autorskich do dzieł mających cechy utworów w
rozumieniu prawa autorskiego, jeżeli takie powstaną w ramach wykonania przedmiotu
umowy, na polach eksploatacji wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy
3.5. przeniesienie majątkowych praw autorskich do dokumentacji wytworzonej w ramach
Umowy, które obejmuje swoim zakresem pola eksploatacji, o których mowa w
Załączniku nr 1 do Umowy.
4. Zapłata nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:
……………..
W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji
Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze
wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej
zmiany Umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia).
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany powyżej rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania
prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący
w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług (biała lista
podatników VAT) lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.
7. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego
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8. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru etapu
trzeciego – zgodnie z procedurą odbioru opisaną w § 5.
9. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane prace w terminie 14 dni od otrzymania
poprawnie wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury.
10. Termin płatności uważa się za dotrzymany, jeżeli w ostatnim dniu terminu płatności
zostanie obciążony rachunek Zamawiającego.
§ 5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Potwierdzeniem odbioru każdego z etapów wymienionych w harmonogramie, będzie
protokół etapu, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór
protokołu etapu zawiera Załącznik nr 3 do Umowy – Dokumenty formalne.
2. W ramach realizacji dostawy sprzętu komputerowego:
2.1. Wykonawca dostarczy urządzenia komputerowe do siedziby Zamawiającego (ul.
Konstruktorska 3a), zamontuje i uruchomi urządzenia komputerowe w
pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2.2. Wykonawca zapewni kompletny osprzęt do montażu i uruchomienia zamówionych
urządzeń komputerowych.
2.3. Wykonawca dostarczy specyfikację techniczną urządzeń komputerowych
potwierdzającą spełnienie wymagań opisanych w IV Załączniku nr 1 do Umowy.
2.4. Wykonawca dostarczy procedury, za pomocą których można stwierdzić, czy określone,
w Załączniku nr 1 do Umowy, wymagania są spełnione.
2.5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną o terminie dostawy z
minimalnym 5 dniowym wyprzedzeniem.
3. Zamawiający w dniu dostawy dokona sprawdzenia pod względem:
3.1. ilości i rodzaju dostarczonych urządzeń komputerowych,
3.2. zgodności ze specyfikacją zawartą w pkt. IV Załącznika nr 1 do Umowy,
3.3. ilości i rodzaju licencji na połączenie modułów transmisyjnych Gbic oraz kompletności
kluczy licencyjnych i innych danych niezbędnych do zainstalowania i eksploatowania
oprogramowania zgodnie z prawem i wymaganiami Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona odbioru urządzeń, wykonanej instalacji i konfiguracji po
przeprowadzeniu i zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym oraz sprawdzenia:
4.1. poprawności konfiguracji macierzy dyskowej,
4.2. poprawności połączeń i funkcjonowania modułów transmisyjnych, przełączników,
serwerów,
4.3. poprawności działania synchronizacji między macierzami
4.4. poprawności wykonania czynności backupowych
4.5. kompletność specyfikacji technicznej dostarczonych urządzeń komputerowych,
4.6. kompletność dokumentacji z przeprowadzonej instalacji i konfiguracji dostarczonych
urządzeń komputerowych
5. Zamawiający podpisze protokół odbioru sprzętu, jeżeli warunki określone w ust. 4 wraz z
punktami: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.5 i 4.6 zostaną spełnione bez zastrzeżeń.
6. Jeżeli nie zostanie podpisany protokół odbioru przez Zamawiającego, wówczas:
6.1. Zamawiający zgłosi Wykonawcy przyczyny niepodpisania protokołu odbioru sprzętu.
6.2. W terminie 14 dni, od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawca wyeliminuje
przyczyny, które były powodem niepodpisania protokołu odbioru sprzętu i ponownie
zgłosi sprzęt do odbioru.
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7. Jeżeli, po dokonaniu ponownego odbioru, Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru,
zgodnie z postanowieniami ust. 4 i punktów 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.5, 4.6 Zamawiający ma
prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru etapu trzeciego potwierdza należycie
wykonaną dostawę urządzeń komputerowych, prawidłowe wykonanie usługi instalacji i
konfiguracji i stanowi podstawę do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury za
całość Zamówienia.
§ 6. WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedający udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres ……miesięcy (zgodnie z ofertą
Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy). Zamawiający wymaga, by świadczony
w tym okresie serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona
była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z
metodyką i zaleceniami producenta. Gwarancja obejmuje również prace instalacyjne.
2. Okres gwarancji na sprzęt i oprogramowanie rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu
odbioru urządzeń (pozycja nr 4 - Harmonogram zadań w Załączniku nr 2 do Umowy).
3. Okres gwarancji na wykonaną usługę rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru
etapu 3 (pozycja nr 16 - Harmonogram zadań w Załączniku nr 2 do Umowy).
4. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia komputerowe wyspecyfikowane w Załączniku nr 1
do Umowy, zostaną przetestowane technicznie przed dostarczeniem do Zamawiającego.
5. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do Umowy
dostarczone w ramach niniejszej Umowy są fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne
technicznie.
6. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do Umowy,
zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy, tj. w
okresie 6 miesięcy przed dostawą.
7. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do Umowy,
zostały zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiadają pakiet usług
gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Okres trwania gwarancji dla wymienionego na nowy lub naprawianego sprzętu będzie
automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy lub w przypadku wymiany na nowy czas potrzebny na instalację nowego sprzętu.
9. W okresie trwania gwarancji Zamawiający ma prawo do instalowania, wymiany
standardowych kart rozszerzeń i urządzeń (np. modemów, sterowników sieciowych,
dysków twardych, itp.) oraz rozbudowy sprzętu zgodnie z zasadami sztuki informatycznej,
przez wykwalifikowany personel, bez utraty gwarancji.
10. W okresie gwarancji na sprzęt objęty świadczeniem usług serwisowych Zamawiający ma
prawo do powierzania sprzętu podmiotom trzecim, celem ich rozbudowy oraz ma prawo do
relokacji sprzętu, przez podmioty trzecie, bez utraty gwarancji.
11. Wraz ze sprzętem komputerowym Wykonawca przekaże dokumenty zawierające
szczegółowe warunki gwarancji, które nie będą sprzeczne ani mniej korzystne dla
Zamawiającego od przewidzianych niniejszą umową, nie później niż w dniu podpisania
protokołu odbioru sprzętu.
§ 7. PROCEDURY SERWISOWE
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1. Wykonawca najpóźniej w dniu dostarczenia urządzeń, przekaże Zamawiającemu
szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłaszania awarii (formularz „Zgłoszenie
serwisowe”), punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów oraz adresy poczty
elektronicznej) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie,
Wykonawca niezwłocznie, pisemnie poinformuje o tym Zamawiającego.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi na prawidłowe działanie
dostarczonych urządzeń komputerowych, liczonej od dnia potwierdzenia protokołu odbioru
sprzętu (pozycja nr 4 - Harmonogram zadań w Załączniku nr 2 do Umowy). W ramach
rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad, a
Wykonawca ponosi wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty związane z wymianą,
dostarczeniem i uruchomieniem wymienionego sprzętu.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi na prawidłowe działanie
konfiguracji sprzętu i prawidłowość dokumentacji, liczonej od dnia potwierdzenia
protokołu odbioru sprzętu (pozycja nr 16 - Harmonogram zadań w Załączniku nr 2 do
Umowy).
4. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie urządzeń (awarię) całodobowo – 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku do Wykonawcy lub autoryzowanego
serwisu.
5. Zgłoszenie awarii może być dokonywane w postaci zgłoszenia telefonicznego, z
wykorzystaniem serwisu WWW w języku polskim lub za pomocą poczty elektronicznej.
6. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie umożliwiające zdalne
monitorowanie statusu serwisowanych urządzeń oraz automatyczne powiadamianie
Wykonawcy i Zamawiającego, i serwisu producenta o wystąpieniu awarii. W razie
wystąpienia awarii następuje automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w serwisie
producenta sprzętu, wskazanym przez Wykonawcę, i oprogramowania / serwisie
autoryzowanym przez producenta. Automatyczne zgłoszenie będzie realizowane poprzez
oprogramowanie umożliwiające zdalne monitorowanie serwisowanych urządzeń i
powiadamiające serwis.
7. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji urządzeń komputerowych. W
przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia
urządzenia do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia
uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca
eksploatacji sprzętu oraz koszty jego ponownej instalacji i konfiguracji pokrywa
Wykonawca.
8. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony
dysk pozostanie u Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu
awarii ponosi Wykonawca.
9. Po dokonaniu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi w terminie
do 60 minut jej przyjęcie za pomocą poczty elektronicznej na adres
zgloszeniaIT@nfosigw.gov.pl.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do akcji serwisowej w terminie do 4 godzin
od zgłoszenia awarii sprzętu komputerowego.
11. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii sprzętu i urządzeń komputerowych
najpóźniej dnia następnego po zgłoszeniu awarii, do godziny 15.30.
12. W przypadku, gdy naprawa sprzętu będzie niemożliwa do wykonania w terminie
określonym w ust.11, Wykonawca niezwłocznie dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje
Zamawiającemu sprzęt zastępczy o takim samym lub wyższym standardzie, parametrach i
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funkcjonalności oraz zainstaluje odpowiednie do niego oprogramowanie i usługi, do czasu
ostatecznego usunięcia awarii.
13. W przypadku problemów technicznych, których nie można rozwiązać zdalnie, Wykonawca
przyjedzie na miejsce eksploatacji sprzętu w celu wykonania naprawy, wymiany
poszczególnych komponentów lub całego sprzętu w zależności od stopnia złożoności
usterki.
14. Pracownik serwisu po przybyciu na miejsce podejmuje czynności serwisowe aż do
momentu usunięcia awarii. Dopuszczalne jest zawieszenie (bez wpływu na całkowity czas
naprawy) czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje,
ale praca zostanie wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu. Podczas usuwania awarii lub
stosowania rozwiązania zastępczego Zamawiający wymaga stosowania jedynie
komponentów o parametrach równoważnych lub lepszych niż komponenty wymienione.
15. W przypadku wystąpienia problemów ze sprzętem i oprogramowaniem do tego sprzętu,
objętych gwarancją, wynikających z przeprowadzonej aktualizacji, Wykonawca
niezwłocznie wykona powrót do poprzednich wersji i zapewni rozwiązanie problemów
przed ponownym przystąpieniem do wykonania aktualizacji.
16. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 12 i 13,
wówczas:
16.1. Zamawiający ma prawo wypożyczyć, zainstalować i uruchomić na koszt
Wykonawcy w dowolnej firmie sprzęt zastępczy, zachowując jednocześnie prawo do
kary umownej i odszkodowania, o których mowa w 0ust. 3
16.2. Zamawiający ma prawo zlecić producentowi lub dowolnemu serwisowi
posiadającemu autoryzację producenta naprawę sprzętu, a kosztami naprawy
obciążyć Wykonawcę zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i
odszkodowania, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 3.
17. W przypadku, gdy naprawa sprzętu komputerowego lub jego komponentów potrwa dłużej
niż 6 tygodni lub gdy sprzęt będzie naprawiany trzykrotnie podczas okresu świadczenia
usług gwarancyjnych, Wykonawca wymieni na własny koszt sprzęt na nowy, taki sam lub
inny zaakceptowany przez Zamawiającego, o co najmniej takich samych lub lepszych
parametrach, funkcjonalności i standardzie jak sprzęt podlegający wymianie.
18. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego wykona, w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust.1 , aktualizację mikrokodów sprzętu i oprogramowania do tego sprzętu,
objętego serwisem, nie rzadziej niż raz na 365 dni kalendarzowych za pomocą aktualnych
narzędzi aktualizujących do wersji uzgodnionej z Zamawiającym.
19. Harmonogram wykonania wszystkich aktualizacji mikrokodów sprzętu i oprogramowania
sprzętu, objętego serwisem zostanie uzgodniony z Zamawiającym w terminie do 10 dni
kalendarzowych przed przystąpieniem do ww. prac.
20. Wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania wymienionego w Załączniku nr 1 do
Umowy musi być świadczone przez jedną organizację serwisową producenta
sprzętu/podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia
technicznego.
21. Usługi serwisowe dla sprzętu i oprogramowania będą świadczone w języku polskim.
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§ 8. OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I WYPOWIEDZENIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego, bądź odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia Zamawiającemu tytułem kary umownej 30% całkowitej wartości brutto
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Jeżeli nastąpi niedotrzymanie któregokolwiek z terminów wykonania etapów realizacji
zamówienia wymienionych w harmonogramie (§ 4) i opóźnienie przekroczy 7 dni
kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, a Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów zakończenia etapów oraz w
przypadku opóźnienia zatwierdzenia harmonogramu Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1
Umowy za każdy dzień opóźnienia
4. W przypadku gdy osoby, o których mowa w §9 ust. 25, nie będą zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za
każdy stwierdzony przypadek naruszenia dla każdej z osób. Niespełnienie wymogu, o
którym mowa w § 9 ust. 27 uznaje się również za naruszenie postanowienia umownego, o
którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron,
Wykonawca zachowuje prawo do Wynagrodzenia z tytułu wykonanych produktów, które
zostały odebrane protokołami odbioru. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie
do tych produktów, na zasadach określonych 0 ust. 3 Umowy.
6. Dopuszcza się potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
lub z wynagrodzenia Wykonawcy wg. uznania Zamawiającego, bez konieczności składania
oświadczenia woli o naliczeniu kary umownej i wzywania do jej zapłaty.
7. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy wysokość
naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi Zamówienia
zawartymi w Umowie wraz z Załącznikami do Umowy i załącznikami do Opisu Przedmiotu
Zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2, zostanie wykonany
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac składających się na przedmiot Umowy
z zachowaniem najwyższej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie
wykonującego usługi w obszarze technologii informatycznych.
4. Zamawiający udzieli Wykonawcy informacji oraz udostępni dokumentację znajdującą się
w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za konieczne do
prawidłowej realizacji Umowy.
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5. Zamawiający oświadcza, że jest świadom, że realizacja przedmiotu Umowy wymaga jego
współpracy z Wykonawcą i zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy wszelkich
wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.
6. Jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego dla prawidłowej realizacji
Umowy, jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego
działania jest Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień
dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego
informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że:
9.1. posiada wiedzę, doświadczenie i jest wyposażony w narzędzia informatyczne
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,
9.2. przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez profesjonalny zespół specjalistów,
wskazany w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne,
9.3. wskazany zespół specjalistów, w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o
zamówienie publiczne, posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy,
9.4. dostarczone przez niego urządzenia będą zgodne z umową i będą realizowały
wszystkie funkcjonalności opisane w zamówieniu.
10. Wykonawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu Umowy
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powierzenie, o którym mowa wyżej
dotyczy podwykonawców zgłaszanych na etapie realizacji Umowy, nie zaś
podwykonawców, których udział w realizacji Umowy Wykonawca zgłosił w ofercie.
11. W przypadku powierzenia wykonania Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada
za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel, jak za działania
i zaniechania własne.
12. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu Umowy w sposób ciągły, z
zachowaniem terminów realizacji określonych w harmonogramie. Ciągłość oznacza:
rozpoczęcie, realizację i zakończenie prac określonych w harmonogramie, przez tego
samego specjalistę lub zespół specjalistów, aż do potwierdzenia ich zakończenia
protokołem odbioru, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust.15 16.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie trwania Umowy zespołu
specjalistów zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczącego niniejszego postępowania (zgodnie z Częścią I SIWZ).
14. Wykonawca oświadcza, że skład zespołu specjalistów będzie stały w okresie
obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust.15, 16 i 17.
15. W uzasadnionych przypadkach takich jak: choroba specjalisty, wypadek losowy,
rozwiązanie stosunku pracy specjalisty z Wykonawcą, Wykonawca może wystąpić
o zmianę specjalisty w taki sposób, aby zespół spełniał wymagania określone w
zamówieniu. W takiej sytuacji uzasadnienie pisemnej zmiany specjalisty powinno zostać
przedstawione Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od momentu zaistnienia ww.
zdarzenia. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
16. W przypadku zmiany specjalisty podejmującego wykonywanie zadań w ramach Umowy, o
której mowa w ust.125, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt transfer
wiedzy między specjalistą przerywającym zadanie lub zadania a specjalistą, który będzie je
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kontynuował. Przekazanie wiedzy powinno być wykonane w sposób zapewniający ciągłość
realizacji zlecenia.
17. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany specjalisty w przypadku negatywnej oceny jego
pracy. Zmiana specjalisty wymaga powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zmiana specjalisty wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
18. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy
z usług strony trzeciej (audytora) celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości
lub poszczególnych prac objętych umową.
19. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia audytorowi, posiadającemu pisemne
upoważnienie udzielone przez Zamawiającego, wszelkich informacji, danych i wyjaśnień
w żądanym zakresie oraz udostępnienia i zaprezentowania rezultatów prowadzonych prac,
jak również zapewnienia możliwości ich kontroli.
20. Zamawiający ponosi koszty wszelkich przeprowadzanych przez niego lub na jego zlecenie
audytów oraz wszelkich innych kontroli realizacji prac objętych Umową.
21. Osobami (koordynatorami) upoważnionymi do podpisywania dokumentów związanych z
realizacją Umowy, są:
21.1. w imieniu Zamawiającego:
21.1.1. Pani/Pan ……………………………………….. ,
21.1.2. Pani/Pan ……………………………………….. .
21.2. w imieniu Wykonawcy:
21.2.1. Pani/Pan ……………………………………….. ,
21.2.2. Pani/Pan ……………………………………….. .
22. Każda ze Stron może zmienić osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów
związanych z realizacją Umowy, poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, co nie
stanowi istotnej zmiany Umowy.
23. Każda zmiana, o której mowa w ust. 15, 17, 15.1, ust.21.2 traktowana jest, jako
dopuszczalna zmiana Umowy.
24. 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, iż 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.
25. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia,
wykonujące czynności w zakresie opisanym w pkt. V.1 Załącznika nr 1 do Umowy, tj.:
usługi instalacyjne i konfiguracyjne, były zatrudnione przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
26. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia ww osób, na podstawie umowy o pracę. W celu weryfikacji zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę ww osób, Zamawiający
może żądać w szczególności:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
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3) innych dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy.
27. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, imię
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę,
zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
28. Dokumenty, o których mowa w ust. 26 pkt 2 i 3, w przypadku ich przedkładania, powinny
zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności nie powinny
zawierać adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, powinny
być możliwe do zidentyfikowania.
29. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami
regulującymi to przetwarzanie, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych; Dz. Urz. UE
L 119 z 4.05.2016 r. str. 1 – dalej RODO), a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych
i informacji dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba,
że Wykonawca otrzyma od NFOŚiGW pisemną zgodę na ich ujawnienie.
3. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych
w związku z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po
odstąpieniu od Umowy.
4. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od
osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie
ujawniania takich informacji oraz informacji, które są publicznie znane.
5. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych dla realizacji
Umowy, Strony uregulują zasady powierzenia w odrębnej umowie.
6. Wobec udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku z realizacją
niniejszej Umowy oraz umów z nią powiązanych, w ich treści, bądź w innych dokumentach
lub nośnikach, danych osobowych osób występujących w imieniu Wykonawcy, takich jak
pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników lub
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innych osób, wskazanych jako osoby do kontaktów w kontekście realizowanej relacji,
Wykonawca zobowiązuję się do poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im
dokumentu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych
Zamawiającemu,
2) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że
przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie,
3) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane,
4) o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych
przez Zamawiającego.
7. Dodatkowo, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
Zamawiającemu
potwierdzenia
przekazania
ww.
informacji.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o:
2.1. zmianie formy organizacyjnej albo prawnej,
2.2. zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości
2.3. lub podjęciu postępowania układowego (ugodowego) oraz o innych istotnych
zmianach sytuacji prawnej i danych rejestrowych.
3. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Wszystkie dostarczone produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne muszą spełniać wymogi
niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w czasie świadczenia usług
realizowanych w ramach przedmiotu Umowy.
6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego
sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego
wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu
Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP,
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu
zamówienia.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Spis załączników:
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1.
2.
3.
4.

Opis przedmiotu zamówienia;
Harmonogram umowy;
Dokumenty formalne
Klauzula informacyjna
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1. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY – OPZ
Opis przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ).

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY – HARMONOGRAM UMOWY
Numer
etapu

Nr
pozycji
1

2

3
Etap 1.

Zakres

Liczba dni

Organizacja i uszczegółowienie zadań.
Uzupełnienie harmonogramu Umowy o daty.

7 dni od
podpisania umowy

Przekazanie listy osób, które będą
dopuszczone do przetwarzania danych
osobowych

…. dni od
podpisania umowy

Powiadomienie o terminie dostawy.

…. dni od
podpisania umowy

4
Dostawa urządzeń.

5
Podpisanie gotowości rozpoczęcia etapu 2.
6

7
8

9
Etap 2.

Protokół odbioru

Protokół
zakończenia etapu
Zgłoszenie
zakończenia
instalacji

… dni od dostawy
urządzeń

Konfiguracja urządzeń

… dni od dostawy
urządzeń

Wykonanie dokumentacji wykonania
konfiguracji urządzeń komputerowych

… dni od dostawy
urządzeń

Przekazanie
dokumentacji

Ocena dokumentacji

… dni od dostawy
urządzeń

Przekazanie uwag

Przeszkolenie

… dni od dostawy
urządzeń

Protokół
zakończenia testów

Poprawki i uzupełnienia w dokumentacji

… dni od dostawy
urządzeń

Przekazanie
dokumentacji i
odbiór Etapu 2.

Podpisanie gotowości rozpoczęcia etapu 3.

do 40 dni od
dostawy urządzeń

Protokół
zakończenia etapu

Zgłoszenie urządzeń do testowania

… dni od dostawy
urządzeń

Zgłoszenie

Wykonanie testów

… dni od dostawy
urządzeń

Przekazanie
wyników testów

Akceptacja wyników testów

… dni od dostawy
urządzeń

Protokół testów

Zgłoszenie do obioru urządzeń, konfiguracji,
dokumentacji, gwarancji.
Podpisanie protokołu odbioru etapu 3.

45 dni od dostawy
urządzeń

Protokół
zakończenia etapu
3.

11

12

13

14
15

16

Protokół spotkania

Instalacja urządzeń

10

Etap 3.

Zgodnie z ofertą
Wykonawcy (max
40 dni) od daty
podpisania umowy
Zgodnie z ofertą
Wykonawcy (max
40 dni) od daty
podpisania umowy

Dokument
formalny
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3. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY – DOKUMENTY FORMALNE
3.1.

Protokół spotkania
[temat]

CEL SPOTKANIA
[data w pełnym formacie: dzień miesiąc rok]

Data
[Imię i nazwisko]

Autor notatki
[imiona i nazwiska, rola w projekcie lub organizacji]

Lista uczestników spotkania /
Funkcje/podpisy uczestników

Zatwierdzenie notatki:
[Imię i nazwisko]

[podpis]

[Imię i nazwisko]

[podpis]

Kierownik Projektu
Zamawiającego

Kierownik Zespołu Wykonawcy
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AGENDA:
L.P.

AGENDA

1.
2.
3.

Rozliczenie Zadań określonych na ostatnim spotkaniu
L.P.

ZADANIE

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

1.
2.
3.

PODJĘTE DECYZJE :
L.P.

DECYZJA

4.
5.
6.

UZGODNIONE ZADANIA DO REALIZACJI
L.P.

ZADANIE

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
ZA REALIZACJĘ

4.
5.
6.
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3.2.

Zgłoszenie

Zgłoszenie może dotyczyć wykonania zadania, instalacji, testów
Wzór zgłoszenia:

Zgłoszenie ____________________________________
[wykonania zadania, instalacji, testów, dostawy]

Etap ____
zgodnie z umową nr __________________, a w szczególności w nawiązaniu do §9, ust.15.
zgłaszam w
dniu ___________, wykonanie, dostarczenie*:
_________________________________________
[nazwa zadania, nazwa instalacji, nazwa testów, nazwa dostawy]

1.
2.
3.

…………[szczegóły zgłoszenia]……………………………..
…………[szczegóły zgłoszenia]……………………………..
…………[szczegóły zgłoszenia]……………………………..

Upoważniony pracownik ze strony Zamawiającego NFOŚiGW
Imię i nazwisko:.................................................. data: ..................... podpis:..........................

Upoważniony pracownik ze strony Wykonawcy …………….
Imię i nazwisko:.................................................. data: ..................... podpis:..........................

*niepotrzebne skreślić
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3.3.

Protokół odbioru

Protokół odbioru …………………………………………..
[zadania, etapu]

zgodnie z umową nr ............................... z dnia: …………………………………….........
W dniu .................... w ............................................... został przeprowadzony z wynikiem pozytywnym
odbiór następujących produktów Umowy:

1.
2.
3.
4.
5.

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

Upoważniony pracownik ze strony Zamawiającego NFOŚiGW
Imię i nazwisko:.................................................. data: ..................... podpis:..........................

Upoważniony pracownik ze strony Wykonawcy …………….
Imię i nazwisko:.................................................. data: ..................... podpis:..........................
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4. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY
Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do
kontaktu
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
1)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oświadcza, że jest administratorem
danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;
2) Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jest Pan Robert Andrzejczuk, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych
osobowych drogą elektroniczną: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;
3) W celu zawarcia i wykonania umowy/porozumienia zawartej/zawartego pomiędzy Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a podmiotem, którego jest Pani/Pan
reprezentantem, lub który Panią/Pana wskazał jako osobę do współpracy w związku z
zawarciem/wykonaniem umowy/porozumienia, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), ponadto lit. c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny)
oraz lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt
3). Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony w celu ustalenia,
wykonania lub obrony roszczeń albo o okres wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo,
w tym potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych
osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT;
8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
10) Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu, którego jest Pani/Pana reprezentantem lub
który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem
umowy/porozumienia. W przypadku, gdy jest Pani/Pan:
- reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w
dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w umowie/porozumieniu (w
szczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe),
- osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia
– są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w
umowie/porozumieniu wskazanej/wskazanego (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail, stanowisko służbowe).
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