Warszawa, dnia 29 listopada 2018 r.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
zaprasza do składania ofert
na zakup i dostarczenie Licencji ABBYY FineReader
na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
prowadzone w formie zapytania ofertowego.
Szacowana wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Kody CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie (00-807), Al.
Jerozolimskie 94.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie Licencji ABBY FineReader 14 Corporate
(wersja sieciowa z angielskiego „Floating”, potocznie zwana pływającą) dla systemu
operacyjnego Windows dla 15 użytkowników. Dostarczone licencje muszą być
bezterminowe.
III. Wymagania usługowe i gwarancyjne.
Wykonawcą zamówienia może być podmiot, który przedstawi kompletną ofertę na
wymaganych formularzach, na wszystkie licencje będące przedmiotem zamówienia – nie
dopuszcza się składania ofert cząstkowych (na mniej niż wszystkie wskazane elementy
oprogramowania w niniejszym zapytaniu ofertowym).
IV. Pozostałe wymagania:
1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich licencji elektronicznie na adres
mailowy jaroslaw.opila@gitd.gov.pl w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich licencji i oprogramowania na
minimum dwóch oddzielnych nośnikach CD/DVD w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.
2) Miejsce dostawy:
Wykonawca dostarczy licencje oraz oprogramowanie na dwóch oddzielnych nośnikach
CD/DVD do siedziby Zamawiającego w Warszawie 02-305, al. Jerozolimskie 136.
Wykonawca zobligowany jest także do dostarczenia licencji elektroniczne na adres mailowy:
jaroslaw.opila@gitd.gov.pl.
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3) Warunki płatności:
1. Płatność będzie realizowana z dołu w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy i podpisaniu protokołu odbioru.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek w przedmiotowym postępowaniu.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w Polskich
Złotych.
V. Termin związania ofertą: 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert
VI. Kryteria oceny oferty i wyboru Wykonawcy:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria o wagach jak niżej:
Cena – 100 %
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z niniejszym zaproszeniem,
która zawiera najniższą łączną cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wskazaną
przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym.
2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w Złotych Polskich,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający odrzuci oferty sporządzone niezgodnie z niniejszym zaproszeniem.
4. Zamawiający zastrzega, iż może nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert
a w konsekwencji nie zawrzeć umowy w przedmiotowym postępowaniu.
VI. Miejsce, termin i forma składania ofert:
1) Oferty należy składać mailowo do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 11:00, na adres
e-mail: jaroslaw.opila@gitd.gov.pl w formie wypełnionego Formularza Ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2) Oferta może być złożona wyłącznie na całość przedmiotu zamówienia.
3) Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Oferenta.
6) Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Jarosław Opiła, tel.
(22) 220 4864, e-mail: jaroslaw.opila@gitd.gov.pl.
VII. Zastrzeżenia
1) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta opowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.
2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
3) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru
Wykonawca bez podania przyczyny.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Projekt Umowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia
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FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy postępowania na „Zakup i dostarczenie Licencji ABBY FineReader”
Nazwa i adres Wykonawcy (nazwa firmy oraz dane teleadresowe Wykonawcy w tym adres
siedziby i adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby do kontaktu):
………………………………………………………………………...........................................
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaproszeniem za:



łączną cenę netto: …………......zł, (słownie: ……..……..…..……...….............
złotych)



podatek VAT: ....................... %



tj. za łączną cenę brutto: ……………………………................................... zł,
(słownie:
.............................................................................................................................. złotych).

2. zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa

j.m.

1
ABBY
FineReader
Corporate
Floating

ilość

2
Szt.

3

cena jedn. netto Podatek
[PLN]
VAT [%]

4

5

cena
jedn.
brutto [PLN]
(kol.
4
+
wartość
podatku VAT)
6

Razem
wartość brutto
(kol. 3 x kol.
6)
7

15

14

3. Przedmiot zamówienia wykonamy, po podpisaniu umowy, w terminie określonym
w Zaproszeniu do składania ofert.
4. Dostarczone
licencje
będą
objęte
obsługą
techniczną
przez
…………………...………… (nie mniej niż 12 miesięcy) od dnia dostarczenia.

okres

5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą Ofertą w okresie 30 dni od dnia
składania ofert.
6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zamówienie wykonamy sami / wykonamy przy pomocy podwykonawców*
...............................................................................................................................................................
(należy określić zakres części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcy)

8. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi integralną część Oferty są:
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1) ..............................................................................................................................................
..…….…………….. , dnia ………......…r.
…………………………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Umowa nr ……

zawarta w dniu ……………………… w Warszawie,
pomiędzy:

Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego z siedzibą
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, NIP: 5262596640, reprezentowanym
przez [∎], zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”

a

* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:
..........................................................................., z siedzibą w ...............................................
przy ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................, ……… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ............................, REGON: ........................................,
reprezentowaną przez ................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy
..........................,
prowadzącym/ą
działalność
gospodarczą
pod
firmą
.......................................,
adres
wykonywania
działalności
gospodarczej:
…………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ............................., NIP: .................................,
REGON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy),
przy ulicy .............................., legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ……… seria
…………, wydanym przez ………………., dnia …………….., PESEL: .......................,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
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Panem/Panią .................................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy),
przy ulicy ....................................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą
......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON:
…………………..,

Panem/Panią ..................................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy),
przy ulicy ................................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą
......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ............................, NIP: ..............................,
REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą
………………, na podstawie umowy z dnia ………….………., NIP: ………….……….,
REGON: …………………......, reprezentowanymi przez ……………….…………, zwanymi
dalej „Wykonawcą”,

zwanych dalej „Stronami”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w Umowie także łącznie „Stronami",
a indywidualnie — „Stroną".

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa licencji i oprogramowania pakietu Licencji ABBY
FineReader 14 Corporate dla 15 użytkowników (wersja sieciowa) .
2. Licencje będą udzielone zgodnie z informacjami zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (dalej: OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
3. Przez pojęcie „licencja” Zamawiający rozumie prawo do legalnego korzystania z
Oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, na warunkach wskazanych przez
producenta tego Oprogramowania oraz na warunkach wskazanych w Umowie i OPZ.
4. Dostarczone
licencje
będą
objęte
obsługą
techniczną
przez
okres
…………………...………… (przynajmniej 12 miesięcy) od dnia dostarczenia w sposób
nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający
praw Zamawiającego do korzystania z tego Oprogramowania. W ramach obsługi
technicznej Zamawiający uprawniony będzie do pobierania poprawek, aktualizacji
i nowych wersji Oprogramowania przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
treścią i celem Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając
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zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi, dobrymi praktykami
i regułami.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż:
a) Posiada prawo do zrealizowania Przedmiotu umowy,
b) Posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy,
c) Licencje na Oprogramowanie będą zgodne z Umową i będą realizowały wszystkie
funkcjonalności opisane w OPZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy wszystkich ewentualnych
pozwoleń, zgód, certyfikatów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w
zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
5. Licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowalnego przez producenta
Oprogramowania kanału dystrybucji. Wykonawca w odniesieniu do wszystkich
rodzajów licencji zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu tzw. dowody
poświadczające autentyczność zakupionych licencji na zasadach określonych przez
Producenta Oprogramowania.

§ 3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Dostawa licencji i Oprogramowania oraz wtyczek na minimum dwóch oddzielnych
nośnikach nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Wykonawca dostarczy wszystkie licencje, o których mowa w ust. 1 elektronicznie na
adres mailowy: jaroslaw.opila@gitd.gov.pl w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy.
§ 4. ODBIORY
1. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust.
1 Umowy dostarczy Zamawiającemu Przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.
2. Wydanie i odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi po przeprowadzeniu odbioru
ilościowego i jakościowego Oprogramowania.
3. Potwierdzeniem odbioru Przedmiotu Umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń
Protokół Odbioru, sporządzony w dwóch egzemplarzach; po podpisaniu jeden
egzemplarz otrzyma Wykonawca, a drugi Zamawiający.
4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy Przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy najpóźniej w dzień poprzedzający dostawę do
godziny 15.00.
5. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi w dni robocze, w godzinach pracy
Zamawiającego, tj. od godz. 8.15 do godz. 16.15, w siedzibie Zamawiającego lub w
inny sposób ustalony i zaakceptowany uprzednio przez obie Strony.
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6. Wykonawca musi zapewnić, aby wszystkie czynności odbiorcze przedmiotu Umowy,
w tym podpisanie Protokołu Odbioru, zostały zakończone w terminie określonym w §
3 ust. 1 Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby wszystkie
licencje i Oprogramowania na minimum dwóch oddzielnych nośnikach CD/DVD oraz
przesłać wszystkie licencje elektronicznie wraz z wszystkimi wymaganymi kluczami
licencyjnymi i aktywacyjnymi.
8. Oprogramowania i licencje, które nie spełnią warunków Umowy oraz OPZ,
w szczególności są uszkodzone bądź niezgodne z parametrami określonymi w
Ofercie lub zostały przekazane na uszkodzonych nośnikach, Wykonawca
zobowiązuje się na swój koszt wymienić na nowe, wolne od wad, w terminie 7 dni
roboczych od dnia powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

§ 5. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy,
uwzględniająca wszelkie koszty wynosi ∎ zł netto (słownie: ∎ złotych 00/100),
powiększonej o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wynikającą ze stawki tego
podatku obowiązującej na dzień wystawienia faktury, tj.: ∎ zł brutto (słownie: ∎ złotych
00
/100).
2. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem
bankowym na konto Wykonawcy o nr ∎ w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu
odbioru wykonania danego przedmiotu Umowy zatwierdzonego przez Zamawiającego.
3. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją Przedmiotu umowy, niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, w tym
wynagrodzenie za udzielenie licencji na zasadach określonych w Umowie.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 6. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar
umownych:
1) W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji Przedmiotu umowy w
stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 3 %
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,
2) w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji Przedmiotu umowy w
stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 Umowy – w wysokości 3 %
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,
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3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności wskazanych w
Umowie, w tym w § 8 Umowy w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) za każdy przypadek takiego naruszenia,
4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad udzielenia licencji na
Oprogramowanie w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych ) za każdy
przypadek takiego naruszenia,
5) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku nieuzasadnionego
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub jego wypowiedzenia – w wysokości
30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku, gdy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 40 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje
prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.
4. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa przez
Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy.
5. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach
ogólnych.
6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. Zamawiający prześle
Wykonawcy wyliczenie kar umownych wraz z notą obciążeniową.
7. W przypadku jeżeli nie będzie możliwe dokonanie potrącenia, o którym mowa w ust. 6,
kary umowne zostaną uregulowane w postaci przelewu na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od odebrania przez Wykonawcę wezwania do
zapłaty.
§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na Oprogramowanie.
2. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, począwszy od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 udziela
prawa do pobierania poprawek, aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania przez okres
wskazany w § 1 ust. 4.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w wyniku realizacji Umowy Oprogramowanie,
nie będzie obciążone wadami prawnymi.
5.

Wykonawca oświadcza, że:
1) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej,
intelektualnej, itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr
osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach
niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych,
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2) przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności przemysłowej i
intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw
pokrewnych oraz praw do znaków towarowych.
6. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1
Wykonawca:
1) zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu udzielenie odpowiedniej licencji albo
zapewni ich przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe
prawa autorskie nie później niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru,
2) w przypadku dostarczenia oprogramowania na nośnikach instalacyjnych, przenosi
na Zamawiającego prawo własności do egzemplarzy nośników danych, na
których utrwalone jest oprogramowanie.
7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca udziela
Zamawiającemu licencji do oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotowej
Umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na następujących polach eksploatacji:
1) korzystania z wymaganych funkcjonalności Oprogramowania, przy czym
wymagane funkcjonalności, sposób korzystania oraz liczba użytkowników zostały
określone w załączniku nr 1 do Umowy,
2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów,
3) odtwarzanie,
4) przechowywanie,
5) wyświetlanie,
6) stosowanie,
7) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby
udzielonych licencji,
8) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych
i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem,
9) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania
przez Zamawiającego, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych
dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych
produktów i dalszego z nich korzystania.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów.
9. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń
związanych z utworami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu
zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich.
Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku
lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
w tym koszty zastępstwa procesowego.
10. W przypadku, gdy, wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami
zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie
mógł korzystać z przedmiotu Umowy, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt
11

i odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania
z oprogramowania.
11. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą zapewniać pełną i prawidłową realizację
celu Umowy, zamierzonego przez Zamawiającego.
§ 8. KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Wszelkie informacje, co do których Wykonawca powziął wiadomość w związku
z wykonaniem bądź podpisaniem Umowy, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania
niniejszego Umowy, jak również po jej ustaniu.
2. Informacje niezbędne do realizacji Umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim
pracownikom i współpracownikom, którym są one niezbędne do wykonywania
powierzonych zadań. Zakres udostępnianych pracownikom i współpracownikom
informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań. Wykonawca zobligowany
jest do dostarczenia podpisanych przez pracowników i współpracowników
zaangażowanych w realizację zamówienia Upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych oraz niezwłocznego przekazania ich Zamawiającemu.
3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca będzie stosował zasady i regulacje w zakresie
bezpieczeństwa informacji obowiązujące u Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do szyfrowania ogólnodostępnymi mechanizmami
kryptograficznymi (np. PGP) korespondencji elektronicznej zawierającej informacje
mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji u Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia listy osób, które będą wykonywały
prace na terenie Zamawiającego. Listę należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie
co najmniej 2 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem prac.
6. Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu
wszystkich informacji uzyskanych i wytworzonych w trakcie realizacji Umowy,
utrwalonych w formie pisemnej, elektronicznej i ich kopii oraz do trwałego usunięcia
informacji przetwarzanych w formie elektronicznej.

§ 9. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje Umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie lub
w obowiązujących przepisach;
2) opóźnia się w stosunku do terminów wykonania Umowy, o których mowa w § 3
ust. 1 i 2 Umowy powyżej 14 dni;
3) dostarczył licencje lub Oprogramowanie niespełniające wymogów określonych
w Umowie i załączniku nr 1 do Umowy;
4) suma naliczonych kar umownych przekracza 40 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
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5) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do
uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy w tym określone
w § 8 Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, poprzez złożenie
oświadczenia o odstąpieniu na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego oraz praw
pokrewnych, Ustawy o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy, które będą miały
zastosowanie do Umowy.
2. Osobami uprawnionymi do roboczych kontaktów w sprawach związanych z realizacją
Umowy są:
1) Koordynator Zamawiającego: Jarosław Opiła, tel. 22 220 48 64, adres e-mail:
jaroslaw.opila@gitd.gov.pl.
2) Koordynator Wykonawcy: [■] tel. [■] fax […] adres email [■]
Zmiany osób i danych opisanych powyżej dokonuje się poprzez powiadomienie
przesłane niezwłocznie drugiej Stronie.
3. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod
rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego potracić ani
przenieść na osobę trzecią żadnych praw, obowiązków ani wierzytelności wynikających
z przedmiotowej Umowy.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
7. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

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

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