
Projekt 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ  

U M O W A nr CBA/………../2018/PN 

 

W dniu …… …………… 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy pomocy 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, NIP: 701-002-53-24, REGON: 

140610454, reprezentowanym przez Pana Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

………. z siedzibą w ………., ul. …………., …………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: ………, NIP: …………, REGON: ……….., kapitał zakładowy (wpłacony) 

……. złotych, reprezentowaną przez ……… zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przedłużenie licencji na oprogramowanie z możliwością 

aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczej” - zadanie nr 1, 2 

i 3, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.), nr postępowania …./>PU/2018/…. w Rejestrze Zamówień Publicznych, zawarto 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż Zamawiającemu przez Wykonawcę przedłużenia licencji  

na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania  

do zastosowania w informatyce śledczej, zwanego dalej „Oprogramowaniem” na potrzeby jednostek 

organizacyjnych CBA zgodnie z opisem i na zasadach zawartych w Opisie Przedmiotu Umowy oraz 

Ofercie Wykonawcy. Opis Przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Aktualizacje licencji będą odbywać się w trybie on-line.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, potwierdzoną przez producenta 

oprogramowania, informację o przedłużeniu licencji i możliwości aktualizacji oprogramowania,  

o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy, nie później 

jednak niż do dnia 27 grudnia 2018 roku. Wykonawca będzie świadczył wsparcie techniczne  

i zagwarantuje bieżący dostęp do aktualizacji oprogramowania, o którym mowa w § 1 ust. 1, przez okres 

…… lat, liczonych od dnia wygaśnięcia licencji.  

4. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca umożliwi bezpośredni kontakt z producentem 

oprogramowania oraz bezpośredni dostęp do udostępnianych przez producenta oprogramowania  

w zakresie obowiązujących warunków licencyjnych, materiałów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszelkie dane dostępowe (np. nazwa użytkownika, kody dostępu), umożliwiające samodzielne pobranie 

przez Zamawiającego materiałów. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada nieograniczone, wyłączne na terenie Polski, prawo  

do sprzedaży licencji niewyłącznej na Oprogramowanie wraz z aktualizacjami oraz świadczenia usługi 

wsparcia technicznego, będące przedmiotem niniejszej umowy. O pojawieniu się nowej aktualizacji,  

w trakcie okresu objętego wsparciem, Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego za pomocą 

poczty elektronicznej lub telefonicznie, bez zbędnej zwłoki. 



 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 

branżowymi oraz treścią umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie jest 

obciążone prawami osób trzecich.  

5. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie odpowiada standardom jakościowym i technicznym  

oraz, że zakres licencji odpowiada standardom przewidzianym dla ich funkcji. 

6. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i osobowym do realizacji 

niniejszej umowy. 

7. Zamawiający oświadcza, iż Oprogramowanie będzie wykorzystywane wyłącznie w związku  

z prowadzonymi przez niego działaniami ustawowymi i nie będzie udostępniane zarówno w części,  

jak i w całości innym podmiotom. 

8. Wymienione w niniejszej umowie wsparcie techniczne będzie udzielane z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie, w dni robocze, w godzinach od 08:15 do 16:15 przez 

………………………………………., nr tel.: ……………, nr fax.: …………….., adres e-mail: 

………………………... Osobą odpowiedzialną za realizację usługi wsparcia technicznego jest 

…………………………….….. dostępny pod numerem tel. kom.: +48 …………….. 

 

§ 3 

1. Zamawiający w dniu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 dokona jego oceny  

oraz zakresu i warunków udzielenia licencji. Odbiór zostanie potwierdzony na podstawie podpisanego 

przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego Protokołu odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

2. Usługa wsparcia technicznego producenta zostanie ujęta w Protokołu odbioru Przedmiotu umowy jako 

gotowość Wykonawcy do świadczenia przedmiotowej usługi. 

3. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych Oprogramowania. 

4. W momencie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie prawa do użytkowania 

oprogramowania będącego elementem niniejszej umowy wraz z warunkami, na jakich licencja została 

udzielona.  

5. Podpisanie Protokołu odbioru Przedmiotu umowy przez Strony umowy lub osoby do tej czynności 

wyznaczone, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za realizację przedmiotu 

umowy.  

6. Osobami wyznaczonymi jednoosobowo do podpisania Protokołu odbioru Przedmiotu umowy  

oraz odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 

1. Ze strony Zamawiającego:  

a) ……………….., tel. 22 – ………….., e-mail: …………………………….; 

b) ……………….., tel. 22 – ………….., e-mail: …………………………….. 

2. Ze strony Wykonawcy: 

a) ……………….., tel. 22 – ………….., e-mail: …………………………….; 

b) ……………….., tel. 22 – ………….., e-mail: …………………………….. 

7. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, godz. 8.15 – 16.15, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy określonych w przepisach prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy, wynosi …………. zł 

netto (słownie: …………), co wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości ……….. zł 

według obowiązującej stawki 23 %, wynosi ……….. zł brutto (słownie:………….). 

2. Wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów dokumentacji  
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oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury VAT dostarczonej przez 

Wykonawcę.  

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa  

NIP: 701-002-53-24, REGON: 140610454 

5. Wykonawca wyszczególni na fakturze cechy jednostkowe elementów zamówienia Przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zapłaci kwotę wskazaną w fakturze VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  

7. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu przedłużenia licencji,  

o którym mowa w § 1 ust. 1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za 

każdy dzień pozostawania w opóźnieniu w stosunku do terminu, o którym mowa  

w § 1 ust. 3 umowy. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu uruchomienia wsparcia 

technicznego - w wysokości 0,5 % wartości Przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy 

dzień pozostawania w opóźnieniu w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.  

3. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę umowy w zakresie możliwości pobierania 

aktualizacji oprogramowania pomimo jego dostępności z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin, w którym wezwie Wykonawcę do realizacji umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. Brak realizacji umowy w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę umożliwi 

Zamawiającemu wypowiedzenie umowy w tym zakresie i naliczenie kar umownych w wysokości 10 % 

wartości Przedmiotu umowy brutto.    

4. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji umowy w zakresie przedłużenia licencji, wsparcia 

technicznego lub możliwości pobierania aktualizacji, przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od niezrealizowanej części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego  

za realizację części umowy, od której Zamawiający odstąpił. Zamawiający ma prawo skorzystać  

z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, liczonych od dnia wystąpienia okoliczności 

stanowiącej podstawę odstąpienia. 

5. W przypadku nierealizowania umowy przez Wykonawcę w sposób zgodny z jej postanowieniami, 

pomimo pisemnego wezwania do jej wykonania i wyznaczeniu terminu na zmianę postępowania, 

Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym i naliczyć tytułem kar umownych 

kwotę w wysokości 10 % całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

Wypowiedzenie umowy nie pozbawia możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych 

naliczonych do chwili wypowiedzenia. 

6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania przez Zamawiającego umowy, Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu otrzymane wynagrodzenie proporcjonalnie pomniejszone o czas obowiązywania 

umowy.  

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne po wystawieniu noty obciążeniowej przez 

Zamawiającego. 

8. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

9. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

 

 

 



 

 

§ 6 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały  

w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do 

których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub, że jako takie są traktowane przez 

drugą stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem  

lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma 

traktować jako poufną. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, 

bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze stroną. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają aneksu do umowy pod rygorem nieważności 

takiej zmiany. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa zamówień publicznych 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią 

związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku realizacji umowy 

jest Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 9. 

Powyższe dane osobowe zbierane są przez Zamawiającego wyłącznie w celu ich przetwarzania na 

potrzeby realizacji umowy dla zadania pn. „Dostawa oprogramowania oraz przedłużenie licencji  

na oprogramowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania  

z informatyki śledczej” - zadanie nr 1, 2 i 3. 

5. Wykonawca zapewnia w okresie obowiązywania umowy ochronę danych osobowych, a także zgodność  

z obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) otrzymuje 

Zamawiający, a 1 (jeden) Wykonawca. 

7. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu umowy; 

2) Załącznik nr 2 – Protokół odbioru Przedmiotu umowy; 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy. 

8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi  

w załącznikach, a warunkami ustalonymi w umowie, wiążące są postanowienia umowy.  

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 
……..………………………………….                        ……..…………………………………. 
           (podpis)                        (podpis)           
 



 

 

 
Załącznik nr 1 

do umowy nr CBA/………../2018/PN 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Opis przedmiotu umowy, zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do umowy nr CBA/………../2018/PN 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 
 

Miejsce dokonania odbioru: CBA Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa 

Data dokonania odbioru: …………………. 2018 r.  

Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(osoba wyznaczona do udziału w odbiorze) 

Ze strony Zamawiającego: CBA Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa 

 (nazwa i adres) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 (osoba wyznaczona do udziału w odbiorze) 

 

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego: 

1…………………………… 

2…………………………… 

 

na podstawie przeprowadzonych czynności przez Zamawiającego, potwierdzają: 

 

1. kompletność dostarczonego Przedmiotu umowy;* 

2. zgodność jakości dostarczonego Przedmiotu umowy;* z parametrami/funkcjonalnością z opisem 

Przedmiotu umowy;* 

3. wykonanie zamówienia zgodne z warunkami zawartymi w Umowie. 

 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Podpisy osób wyznaczonych do odbioru Przedmiotu umowy:  
 
Podpisy:  

1…………………………… 1…………………………… 

2…………………………… 2.…………………………… 

(w imieniu Zamawiającego)                                                                                 (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

 

 

 
*niewłaściwe skreślić 



 

 

 

Załącznik nr 3 

do umowy nr CBA/………../2018/PN 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Będąc świadomym konsekwencji wynikających w szczególności z poniższych przepisów prawa:  

 art. 278 § 2 i art. 293 w związku z art. 291 i 292 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600),  

 art. 116 i art. 117 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191),  

 art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 

poz. 776),  

oświadczam, że uzyskanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania [---] dokonywane 

w celu wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, nie naruszyło i nie będzie naruszać praw 

własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej oraz innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Oświadczam również,  

że certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania i inne elementy 

oprogramowania, są oryginalne. 

 

 

 

 
Podpisy:  

 

1…………………………… 

2.…………………………… 

     (Przedstawiciele Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


