Wzór
UMOWA NR 2018 /…………………………/NFK
Zawarta w dniu ……………………………………… 2018 r. w Warszawie, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mającym swoją
siedzibę w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP: 522-00-18-559,
reprezentowanym przez:
1 …………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………… …………………………. ……………………………….
reprezentowanym przez:
1 …………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………….

Zwanym dalej Wykonawcą.

Zamawiający i Wykonawca w niniejszej Umowie zwani łącznie „Stronami”, zawierają umowę
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy systemu antywirusowego i antyspamowego
zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku 1

(zwane w dalszej części

„oprogramowaniem”).
2. Przedmiot umowy obejmuje zapewnienie Zamawiającemu rocznej licencji na
użytkowanie, przez Zamawiającego, oprogramowania. Licencja zapewni Zamawiającemu,
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bez

dodatkowych

opłat,

w

ramach

wynagrodzenia,

prawo

do

korzystania

z oprogramowania i usług wsparcia na zasadach określonych w Załączniku 1.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wszelkie wady prawne,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej, w tym praw wynikających z ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca dostarczy oprogramowanie wraz z kluczami licencyjnymi w terminie ...
(zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni od zawarcia umowy.
2. Wykonawca zapewni dostęp do wszystkich aktualizacji, łatek i nowych wersji
oprogramowania oraz świadczenie usług obsługi serwisowej w okresie roku od dnia
odbioru oprogramowania.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Dostawa

oprogramowania,

oprogramowania,

aktualnych

nastąpi
kluczy

poprzez
licencyjnych,

dostarczenie

Zamawiającemu

umożliwiających

użytkowanie

oprogramowania.
2. Dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania, udzielenie licencji oraz rozpoczęcie
świadczenia obsługi serwisowej potwierdzone zostanie niezwłocznie pisemnym
protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym i podpisanym przez Zamawiającego.
Data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi datę odbioru oprogramowania.
3. Wykonawca, zobowiązuje się w okresie 1 roku, licząc od dnia odbioru oprogramowania,
świadczyć usługi obsługi serwisowej (wsparcie techniczne) dla Zamawiającego.
4. Obsługa serwisowa (wsparcie techniczne) odbywać się będzie na następujących
zasadach:
1) Zamawiający przekazywać będzie zgłoszenia serwisowe na adresy wskazane
w § 5 ust. 1, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 (dni robocze to dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2) Wykonawca przystąpi do realizacji zgłoszenia obsługi serwisowej i poinformuje o tym
fakcie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
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3) Zrealizowanie zgłoszenia obsługi serwisowej nastąpi w terminie do 10 dni od dnia
zgłoszenia.
5. W okresie obowiązywania wsparcia technicznego Zamawiającemu przysługuje dostęp do
wszelkich

wydanych,

przez

Producenta

oprogramowania,

nowych

wersji

oprogramowania, aktualizacji, łatek.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z postanowieniami umownymi oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz normami.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i Rozliczenie Umowy
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy,

nie

przekroczy kwoty netto (słownie: ........), tj. ................... brutto (słownie: ..................).
2. Płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostaną zrealizowane w złotych polskich
(PLN) na podstawie faktury VAT, poprawnie wystawionej przez Wykonawcę
i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo –
odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 2.
4. Zapłata

nastąpi

w

formie

przelewu,

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy

o numerze…………………………………. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę
obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności
jak również wynikających z niej zobowiązań na rzecz innej osoby fizycznej, prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.

§5
Dane kontaktowe
1. Wszelkie informacje, związane z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający może
przekazywać

pocztą

elektroniczną

na

adres:

...............,

listownie

na

adres:

............................... Roboczą formą przekazywania informacji może być telefon
Wykonawcy o numerze: ............................
2. Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy
są:
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a) w imieniu Zamawiającego:


……………………………….

b) w imieniu Wykonawcy:


……………………………….

Każda ze Stron może zmienić osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do
podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy, co nie stanowi istotnej
zmiany Umowy, poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, podpisane w trybie
reprezentacji Strony.
3. Zmiany osoby wskazanej w ust. 2 i danych teleadresowych podanych w ust. 1 nie
stanowią istotnej zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego
powiadomienia.
4. W przypadku zmiany danych kontaktowych Strony zobowiązane są do niezwłocznego
powiadomienia o zmianie, w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia tego
wymogu wszelkie zgłoszenia przesłane na dotychczasowe adresy uważa się za doręczone.

§6
Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć i obciążyć Wykonawcę karą umowną:
1) za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w tym
określonych w ust. 2), w wysokości 10 % wynagrodzenia netto o którym mowa
w § 4 ust. 1;
2) za niedotrzymanie terminów określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości w wysokości 1 % wynagrodzenia netto
o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.
3) za niedotrzymanie terminów określonych w § 3 ust. 4 pkt. 2 - 3 niniejszej umowy,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 300 zł, za każdy rozpoczęty
dzień roboczy opóźnienia
2. Kary, o których mowa powyżej, mogą się kumulować.
3. Jeżeli którekolwiek z opóźnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekroczy 10 dni
roboczych, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić
Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową, a Wykonawca
zrzeka się wszelkich roszczeń w przedmiotowym zakresie.
5. Odstąpienie od Umowy do swej skuteczności wymaga formy pisemnej nadanej za
pomocą listu poleconego, dostarczonego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6. W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wartość naliczonych kar
umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie realizowanie przedmiotu umowy
spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma
wpływu, tj. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub działaniem siły wyższej.
8. Siła wyższa oznacza niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne, mające wpływ na
realizację

niniejszej

umowy, o

charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do

przewidzenia, uniknięcia i zapobieżenia, które nastąpiły po zawarciu umowy.
9. Kary umowne zostaną uregulowane w postaci przelewu na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od poinformowania Wykonawcy i wskazania
rachunku, na który należy dokonać wpłatę.
§7
Pozostałe postanowienia umowy
1. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie formy
organizacyjno-prawnej, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęciu
postępowania restrukturyzacyjnego oraz o innych istotnych zmianach sytuacji prawnej
i danych rejestrowych mających wpływ na realizację Umowy.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu
zdarzeń Siły wyższej.
5. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że
każda zmiana, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2, i § 7 ust. 10 traktowana jest jako
dopuszczalna zmiana umowy.
6. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją
Umowy, rozwiązywane będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku
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możliwości rozwiązania sporu w drodze porozumienia, spory wynikające ze stosowania
Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
9. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy, poprzez odpowiednią zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002, Nr 200 poz. 1679),
3) 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, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej
wymienionych zmian.
10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 9, odpowiednia zmiana
wynagrodzenia może nastąpić za zgodą stron, w drodze negocjacji, przy czym:
1) negocjacje będą się mogły rozpocząć po dniu opublikowania zmian przepisów
będących podstawą negocjacji,
2) w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod
pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu
kosztów

Wykonawcy

umowy

wynikających

z

podwyższenia

wynagrodzeń

poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania
(w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, do wysokości
wynagrodzenia minimalnego, obowiązującej po zmianie przepisów lub jej
odpowiedniej części, dla osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat,
3) w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
zdrowotnym albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, pod pojęciem „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, należy rozumieć
sumę wzrostu kosztów Wykonawcy umowy oraz drugiej strony umowy o pracę lub
innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych
składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie
innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do
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wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, przy założeniu
braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, 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. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie
traktował powyższe jako istotne naruszenie postanowień Umowy.

ZA WYKONAWCĘ

ZA ZAMAWIAJĄCEGO

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

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

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

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

Zestawienie załączników:
Załącznik 1 – Wymagania dotyczące Oprogramowania i usług
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