COI-ZAK.262.34.2019

ROZDZIAŁ III – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr ________________ (COI-ZAK.262.34.2019)
na zapewnienie kompleksowej obsługi wydruku w Centralnym Ośrodku Informatyki
na okres 36 miesięcy
zawarta dnia ..................................r. w Warszawie (zwana dalej „Umową”) pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132-136,
02-305 Warszawa wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372110, NIP 7252036863, REGON 100999489,
reprezentowanym przez:
________________________________________________________________
zgodnie z wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
_______________________________
z
siedzibą
w
_____________________,
przy
___________________________________________ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: ______________________, REGON: _________________________,
NIP: ________________________, wysokość kapitału zakładowego: _____________________,
reprezentowanym
przez:
________________________________________________________________
zgodnie z wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS stanowiącym
Załącznik nr 2 do Umowy,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie również „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.
W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie
kompleksowej obsługi wydruku w Centralnym Ośrodku Informatyki na okres 36 miesięcy
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j., Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej równowartość kwoty 144 000 EUR, została zawarta Umowa o następującej treści:
§ 1.
Definicje
Użytym w Umowie terminom i skrótom nadaje się następujące znaczenie:
1.
Active Directory – technologia usługi katalogowej Microsoft przechowująca ustrukturyzowane
dane o użytkownikach, pozwalająca na autoryzacje użytkowników, komputerów, urządzeń;
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1

Awaria – sytuacja w której nie jest możliwe wykonanie wydruku, skanu, kopii, również
w wyniku braku Materiałów eksploatacyjnych, w której Drukarka wykonuje wydruki,
o jakości odbiegającej od określonej w jej dokumentacji technicznej (blady wydruk, plamy,
niezadrukowane fragmenty tekstu lub obrazu, przekłamane kolory itp.) lub inny przypadek
działania Systemu wydruku niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Ofercie, OPZ,
lub dokumentacji technicznej;
Awaria krytyczna – Awaria uniemożliwiająca działanie całego Systemu wydruku lub możliwości
wykonywania wydruku, skanu lub kopii na wszystkich Drukarkach obsługiwanych przez
określoną instancję Systemu kontroli wydruku opisana w pkt 8.2 OPZ ;
Awaria niekrytyczna – Awaria niewpływająca na możliwość wykonywania wydruków, kopii,
skanów;
Click – wydruk/kopia jednej strony w formacie A4;
COI – Zamawiający, tj. Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie;
Dostawa - dostarczenie przez Wykonawcę Materiałów do lokalizacji Zamawiającego, w których
umiejscowiono Drukarki (pkt 5.5 OPZ) przy użyciu własnych środków transportu i na własny
koszt, ponosząc koszt załadunku, rozładunku, wniesienia do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas
transportu tak, aby zapewnić ich nienaruszalność i wydanie Zamawiającemu w należytym stanie;
Dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
Drukarki – drukarki MFD/MFP wraz z Materiałami zgodnymi z systemem wydruku podążającego,
których dzierżawa jest przedmiotem Umowy;
Materiały lub Materiały eksploatacyjne – wszystkie elementy zużywające się w trakcie
wydruku, w szczególności tonery, bębny, z wyłączeniem papieru;
Oferta – oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zapewnienie kompleksowej obsługi wydruku w Centralnym Ośrodku Informatyki na okres
36 miesięcy;
Opłata za Click – opłata obejmująca 100% kosztów związanych z dostawą Materiałów
eksploatacyjnych oraz serwisem Systemu wydruku zgodnie z warunkami SLA określonymi
w Umowie i OPZ;
Opłata za Dzierżawę – stała opłata za dzierżawę Drukarki obejmująca wszystkie koszty związane
z oddaniem Drukarki do używania z wyłączeniem Opłaty za Click;
OPZ – Opis przedmiotu zamówienia;
Relokacja – przeniesienie Drukarki między lokalizacjami wykonane na zlecenie Zamawiającego
przez Wykonawcę;
Serwis – obsługa zgłoszeń dotyczących Awarii Systemu wydruku na warunkach określonych
w OPZ;
System wydruku – system obsługi wydruku w COI składający się z dzierżawionych Drukarek wraz
z Materiałami, zgodny z systemem wydruku podążającego oraz Systemu kontroli wydruku;
System kontroli wydruku – system kontroli wydruku PaperCut zapewniający obsługę wydruku
podążającego
z
możliwością
kontroli,
umożliwiającą
bezpieczny
wydruk/
system …1 zapewniający obsługę wydruku podążającego z możliwością kontroli, umożliwiający
bezpieczny wydruk;
Umowa – niniejsza Umowa;

System zostanie wpisany zgodnie z ofertą. Postanowienie zostanie dostosowane do oferty.
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Usługi – dzierżawa Drukarek oraz zapewnienie Serwisu i obsługi Systemu wydruku na zasadach
określonych w Umowie i OPZ;
Ustawa PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1843).

§ 2.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest zapewnienie kompleksowej obsługi wydruku w Centralnym Ośrodku
Informatyki, w tym:
a) dzierżawa Drukarek oraz zapewnienie Serwisu i obsługi Systemu wydruku, obejmującego
również System kontroli wydruku;
b) zapewnienie kompatybilności Systemu kontroli wydruku z dzierżawionymi Drukarkami
dostarczonymi przez Wykonawcę oraz rozbudową Systemu kontroli wydruku;
c) rozbudowa Systemu kontroli wydruku zgodnie z postanowieniami OPZ, w tym poprzez
dostawę dodatkowych licencji na potrzeby Systemu kontroli wydruku.
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarto w OPZ stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej
Umowy oraz w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
§ 3.
Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z dołożeniem najwyższej
staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz
potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną Ofertą, OPZ oraz Umową.
Wykonawca oświadcza, że:
1) zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
2) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne, niezbędne
do prawidłowego wykonania Umowy;
3) personel Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące prace w ramach realizacji Umowy
posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;
4) dostarczone Drukarki wraz z oprogramowaniem i Materiałami eksploatacyjnymi będą
realizowały wszystkie funkcjonalności opisane w OPZ;
5) System kontroli wydruku zapewniony zgodnie z postanowieniami Umowy, Oferty i OPZ jest
pozbawiony znanych błędów i podatności;
6) wszelkie zainstalowane na Drukarkach oprogramowanie oraz oprogramowanie Systemu
kontroli wydruku pochodzi z legalnego źródła oraz, że licencje przekazane Zamawiającemu
w ramach Umowy są wystarczające do zgodnego z prawem korzystania z wszelkiego
dostarczonego oprogramowania, w tym Systemu kontroli wydruku zgodnie z celem
Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonywania Umowy w sposób niepowodujący naruszenia jakichkolwiek praw osób
trzecich;
2) wykonania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócania pracy
Zamawiającego.
Dostawę Drukarek w celu realizacji § 2 ust. 1 lit. a) przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje
się zrealizować w terminie do 10 (słownie: dziesięć) Dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
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Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompatybilności Systemu wydruku Zamawiającego
z dzierżawionymi Drukarkami dostarczonymi przez Wykonawcę oraz dokonania rozbudowy
Systemu kontroli wydruku zgodnie z OPZ, kompatybilnego w zakresie wskazanym w OPZ , w
terminie do 15 (słownie: piętnastu) Dni roboczych od daty podpisania Umowy o której mowa w
ust. 4, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony bez
zastrzeżeń protokołu odbioru Systemu kontroli wydruku, zgodnym ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 7 do Umowy, według procedury odbioru, o której mowa w § 6.
Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia Umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób
trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu naruszenia praw osób
trzecich objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie
środki ochrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje,
że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie
Zamawiający z tego tytułu.
Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie Systemu wydruku, włączając w to dostępność
Materiałów eksploatacyjnych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 oraz niezwłoczne usuwanie
stwierdzonych błędów i podatności oprogramowania zgodnie z postanowieniami Umowy,
Oferty i OPZ.
Zgłoszenia Awarii będą przyjmowane telefonicznie na numer _______________________
w Dni robocze w godzinach od 08:00 do 18:00 lub e-mailem na adres:
________________________
Usunięcie Awarii Systemu wydruku nastąpi na zasadach i w terminach określonych w OPZ.
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość korzystania z usług specjalistów pomocy
technicznej telefonicznie (pod nr tel. ______________________) lub poprzez e-mail (adres
email: _____________________) w Dni robocze w godzinach od 8:30 do 17:00.
Za chwilę zgłoszenia Awarii Strony uznają datę i godzinę jej zgłoszenia przez jeden z kanałów,
o których mowa w ust. 10 powyżej. W przypadku zgłoszenia Awarii przez oba kanały, chwilą
zgłoszenia będzie wcześniejsza data i godzina.
Materiały eksploatacyjne będą dostarczane przez Wykonawcę na podstawie zamówień
składanych przez przedstawicieli Zamawiającego na adres: _____________________.
Wykonawca zobowiązuje się podać Zamawiającemu przy każdej zmianie danych, o których
mowa w ust. 8, 10 i 12 powyżej aktualne dane niezbędne do skorzystania przez Zamawiającego
z Serwisu i obsługi Systemu wydruku świadczonych przez Wykonawcę. Zmiana staje się
skuteczna z momentem poinformowania Zamawiającego o zmianie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 4.
Prawa i obowiązki Zamawiającego
W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający
zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Umowy współdziałać
z Wykonawcą, w tym umożliwić Wykonawcy dostęp do lokalizacji wskazanych dla dostarczenia
i uruchomienia Drukarek, z zachowaniem zasad określonych w Umowie i wymogów
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania testów bezpieczeństwa
zainstalowanego oprogramowania Systemu Wydruku w celu weryfikacji istnienia znanych
błędów i podatności bezpieczeństwa.
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Zamawiający odpowiada za uszkodzenie Drukarek stanowiących własność Wykonawcy
wyłącznie w przypadku winy umyślnej pracownika, w zakresie pozostałych szkód Wykonawca
zobowiązany jest do ubezpieczenia na własne ryzyko i koszt przekazanych Drukarek i innego
sprzętu, który znajduje się w lokalizacjach Zamawiającego.

§ 5.
Czas obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi
wcześniej.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§ 6.
Odbiory
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości do dostarczenia
Drukarek z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do
realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 1 lit. b) i c) z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem.
Dostarczenie Drukarek, Dostawa Materiałów oraz przedmiot Umowy opisany w § 2 ust. 1 lit. b)
i c) realizowana będzie w Dniu roboczym, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godzinach od
8:00 do 16:00.
Potwierdzeniem odbioru dostarczonych Drukarek oraz rozbudowy Systemu kontroli wydruku
będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół odbioru Drukarek, którego wzór
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy oraz Protokół odbioru Systemu kontroli wydruku, którego
wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę:
1) Drukarek niezgodnych z wymaganiami zawartymi w Umowie, OPZ lub Ofercie Wykonawcy,
w szczególności niekompletności Drukarek i urządzeń powiązanych, braku dokumentacji
technicznej, niedostarczenia licencji do oprogramowania, lub dostarczenia ich z wadami,
które Zamawiający stwierdził w procesie dokonywania odbioru – Zamawiający odmówi ich
przyjęcia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Drukarek zgodnych ilościowo
i jakościowo z wymaganiami zawartymi w OPZ i Ofercie Wykonawcy, w terminie 3 dni od
dnia, w którym nastąpiła odmowa ich przyjęcia;
2) Drukarek lub oprogramowania z wadami ukrytymi oraz niemożliwymi do ustalenia przy
odbiorze, stwierdzonymi po ich odbiorze – Zamawiający pozostawi wadliwe egzemplarze
do dyspozycji Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego Drukarek
lub oprogramowania na zasadach określonych dla usuwania Awarii zgodnie z OPZ.
W przypadku zgłoszenia w trakcie odbioru przez Zamawiającego innych uwag lub zastrzeżeń niż
te, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usunięcie, nie krótszy niż 5 Dni roboczych, jednak nie dłuższy niż 10 Dni roboczych. W takim
przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień
ust. 3 i 4 powyżej. Za datę odbioru uważa się datę odbioru uwzględniającego wszystkie uwagi
lub zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego.
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Po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym trwania Umowy, Wykonawca dokona spisu
stanu liczników wszystkich Drukarek będących przedmiotem dzierżawy. Potwierdzaniem liczby
wykonanych kopii będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół miesięcznego rozliczenia
liczby kopii sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.

§ 7.
Licencje
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu, w ramach niniejszej
Umowy, licencji lub sublicencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego
na Drukarkach oraz obejmujących wszelkie inne elementy Systemu wydruku będących
przedmiotem Umowy na zasadach w niej określonych (dalej „Oprogramowanie”).
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Oprogramowanie, w tym jego aktualizacje, korzystanie
z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z niniejszą Umową nie będzie naruszać praw
osób trzecich, w tym majątkowych praw autorskich.
Wykonawca z chwilą dostarczenia Zamawiającemu elementów Systemu wydruku w ramach
realizacji Umowy, a w przypadku poprawek i aktualizacji Oprogramowania w chwili
ich zainstalowania, udzieli Zamawiającemu niewyłącznych licencji obowiązujących na terytorium
Polski co najmniej do upływu terminu obowiązywania niniejszej Umowy, na korzystanie
z zastosowanego w przedmiocie Umowy Oprogramowania na standardowych warunkach
określonych przez producenta Oprogramowania, które muszą być zgodne z celem Umowy, jakim
jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu wydruku w sposób opisany
w Umowie i OPZ, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób,
2) wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie,
przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie i stosowanie,
3) instalowanie i deinstalowanie pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji,
4) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa),
5) przystosowywanie, tłumaczenie, wprowadzenie zmian, dokonywanie zmian układu lub
jakiekolwiek inne zmiany, rozporządzanie i korzystanie z tych zmian, z zachowaniem praw
osoby, która tych zmian dokonała oraz z zachowaniem wszystkich określonych w niniejszej
Umowie pól do eksploatacji na części zmienione,
6) publikacja i wyświetlanie w Internecie i innych mediach oraz publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w celu wykorzystania w miejscu i czasie przez
siebie wybranym,
7) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania,
w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych
w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania.
Zamawiający dopuszcza udzielenie licencji bezpośrednio przez właściciela autorskich praw
majątkowych do Oprogramowania w przypadku, gdy producent nie dopuszcza sublicencji.
Wykonawca oświadcza, że licencje w zakresie Oprogramowania, w tym ich aktualizacji,
dostarczone w ramach Umowy zapewniają pełną realizację funkcjonalności zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdy w trakcie trwania Umowy okaże się, że
licencje nie zapewniają pełnej funkcjonalności zgodnie z wymaganiami, Wykonawca jest
zobowiązany uzupełnić brakujące licencje bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą zapewniać pełną i prawidłową realizację celu
Umowy, zamierzonego przez Zamawiającego.
Udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania nastąpi najpóźniej z chwilą dostarczenia
przez Wykonawcę Drukarek zgodnie z postanowieniami Umowy i na okres nie krótszy niż okres
obowiązywania Umowy.
Wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę Drukarek zobowiązany jest on również do dostarczenia
Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji licencyjnej dotyczącej Oprogramowania.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obowiązywania licencji lub sublicencji na
Oprogramowanie co najmniej na pierwotnie przewidziany okres obowiązywania Umowy,
a zobowiązanie to nie wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek
tytyłu.
Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem z Oprogramowania, w tym
ich aktualizacji, w szczególności w przedmiocie naruszenia praw własności intelektualnej,
Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i będzie zobowiązany
naprawić każdą szkodę, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny, lub do której
naprawienia może zostać Zamawiający zobowiązany oraz poniesie w związku z tym wszelkie
koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty
odszkodowań, przy czym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Wykonawca
wybierze na swój koszt jedno z poniższych rozwiązań:
1) uzyska prawo dalszego używania Oprogramowania oraz jego aktualizacji zgodnie z Umową,
lub
2) zmodyfikuje Oprogramowanie lub aktualizacje tak, by były zgodne z Umową, ale wolne
od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich.
§ 8.
Wynagrodzenie
Maksymalne łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy
nie przekroczy: _________________ zł (słownie: _________________________ złotych 00/100)
netto, tj. _________________ zł (słownie: _________________________ złotych 00/100)
brutto.
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację § 2 ust. 1 lit. a) i b) przedmiotu Umowy będzie płacone
miesięcznie i będzie składać się z:
1) wynagrodzenia z tytułu dzierżawy Drukarek oraz zapewnienia Systemu wydruku, w zakresie
określonym w Umowie, Ofercie i OPZ:
 Drukarki typ A – w wysokości ________________ zł (słownie: ______________ złotych)
netto miesięcznie, tj. _________________ zł (słownie: _________________________
złotych 00/100) brutto;
 Drukarki typ B – w wysokości ________________ zł (słownie: ______________ złotych)
netto miesięcznie, tj. _________________ zł (słownie: _________________________
złotych 00/100) brutto;
2) wynagrodzenia z tytułu Opłaty za Klik, obliczonej za okres miesięczny jako iloczyn liczby
wydrukowanych stron w danym miesiącu, ustalanej zgodnie z postanowieniami Umowy
i OPZ na podstawie comiesięcznego spisu stanu liczników o którym mowa w § 6 ust. 7 oraz
ceny jednostkowej wydruku czarno-białego, tj. ____________ zł (słownie: _____________)
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netto oraz kolorowego, tj. _____________ zł netto (słownie: _________________), zgodnie
z Ofertą Wykonawcy.
W przypadku gdy przedmiot Umowy będzie świadczony przez okres inny niż pełny miesiąc
kalendarzowy, wynagrodzenie Wykonawcy za ten okres zostanie obliczone na zakończenie
miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie lub zakończenie realizacji przedmiotu
Umowy, w zakresie ust. 2 pkt 1) powyżej – proporcjonalnie do okresu realizacji przedmiotu
Umowy w tym okresie względem pełnego miesiąca kalendarzowego, w wymiarze 1/30
wynagrodzenia za pełen okres rozliczeniowy za każdy dzień realizacji przedmiotu Umowy, a w
zakresie ust. 2 pkt 2) powyżej – stosownie do należnego wynagrodzenia z tytułu Opłaty za Klik
za ten okres. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) będzie należne po
zaakceptowaniu i podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru Systemu kontroli wydruku, o
którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację § 2 ust. 1 lit. c) przedmiotu Umowy będzie płatne
jednorazowo w kwocie: _________________ zł (słownie: _________________________ złotych
00/100) netto, tj. _________________ zł (słownie: _________________________ złotych
00/100)
brutto,
w tym: _________________ zł (słownie: _________________________ złotych 00/100) netto,
tj. _________________ zł (słownie: _________________________ złotych 00/100) brutto
z tytułu dostarczonych przez Wykonawcę licencji,
Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie powiększone będzie o należny podatek
VAT, według obowiązujących stawek podatku VAT.
Kwota określona w ust. 1 jest kwotą maksymalną i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do jej wydatkowania w pełnej wysokości. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej
do Zamawiającego faktury VAT, w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty jej
dostarczenia do Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktur VAT obejmujących wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2
powyżej jest zaakceptowany przez Strony Protokół miesięcznego rozliczenia liczby kopii,
o którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy.
Podstawą wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie o którym mowa w ust. 4
powyżej jest zaakceptowany przez Strony Protokół odbioru Systemu kontroli wydruku, o którym
mowa w § 6 ust. 4 Umowy.
Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktury VAT, w formie elektronicznej na
adres mailowy: coi@coi.gov.pl.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4 powyżej, obejmuje całość wynagrodzenia
Wykonawcy i wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszystkie opłaty,
koszty i nakłady Wykonawcy, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w
zakresie udzielenia licencji na korzystanie z Oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji
określonych w § 7 Umowy oraz rozbudowy Systemu kontroli wydruku.
Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych także numer Umowy.
Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Strony zgodnie postanawiają, że niedopuszczalne jest przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności
przez Wykonawcę wynikających z tytułu realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
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Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.). Postanowienia Umowy dotyczące zapłaty
wynagrodzenia na podstawie faktury stosuje się odpowiednio do faktury wskazanej w zdaniu
poprzednim.
§ 9.
Kary umowne
O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, w zakresie kar umownych opisanych Umową,
odpowiedzialność za opóźnienie oznacza przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności
za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
Umowy na zasadzie ryzyka, od której może się uwolnić wyłącznie wykazując, że opóźnienie
nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub było spowodowane
przyczynami o charakterze siły wyższej.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% kwoty
maksymalnego łącznego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień
pozostawania w opóźnieniu w stosunku do terminu dostarczenia Drukarek, o którym mowa
w § 3 ust. 4 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% kwoty
maksymalnego łącznego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
pozostawania w opóźnieniu w stosunku do terminu zapewnienia kompatybilności oraz
rozbudowy Systemu kontroli wydruku określonego w § 3 ust. 5 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty
maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdą rozpoczętą
godzinę przekroczenia terminu naprawy Awarii krytycznej Systemu kontroli wydruku, o którym
mowa w pkt 10 OPZ.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05 %
kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień przekroczenia terminu naprawy Awarii niekrytycznej Systemu kontroli wydruku, o którym
mowa w pkt 10 OPZ.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% kwoty
maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
przekroczenia terminu dostawy Materiałów eksploatacyjnych, o którym mowa w pkt 10 OPZ.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% kwoty
maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
przekroczenia terminu naprawienia Awarii Drukarki/Drukarek, o którym mowa w pkt 10 OPZ.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% kwoty
maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy przypadek
naruszenia zasad poufności informacji określonych w Umowie, w szczególności w § 12 lub zasad
ochrony danych osobowych określonych w obowiązujących przepisach, Umowie lub umowie
powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych pomiędzy Stronami.
W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności, o których mowa w § 11 Umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia
netto określonej w § 8 ust. 1 Umowy.
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Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego
noty obciążeniowej w terminie w niej określonej.
Naliczenie kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego kar umownych z tytułu pozostawania w opóźnieniu z realizacją Umowy
przez Wykonawcę do terminu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu
lub odstąpieniu od Umowy.
Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.
Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy,
w tym odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób za pomocą których realizuje Umowę.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 10.
Osoby upoważnione do kontaktów
Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków Umownych jest:
_______________, e-mail: _________________, tel. kom.: _________________,
tel. ___________
_______________, e-mail:
_________________,
tel.
kom.:
________________,
tel. ___________
Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków Umownych jest:
_______________, e-mail: _________________, tel. kom.: _________________,
tel. ___________
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad
prawidłowością i terminowością realizacji Umowy, w szczególności upoważnione
są do monitorowania należytego wykonania Umowy.
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 powyżej oraz ich danych kontaktowych nie wymaga
zmiany Umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony przez osobę należycie umocowaną
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, które staje się skuteczne z momentem doręczenia
drugiej Stronie.

§ 11.
Rozwiązanie Umowy
1.

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
1) pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu w stosunku do terminów określonych w § 3
ust. 4 lub 5 powyżej przekraczającego 21 Dni roboczych;
2) nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w
§ 6 ust. 5 Umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do ich uwzględniania wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu;
3) naruszenia przez Wykonawcę zasady ochrony informacji poufnych określonych w § 12
Umowy;
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naruszenia zasad ochrony danych osobowych:
rażącego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań Umownych, pomimo pisemnego
wezwania go do zaprzestania naruszeń przez Zamawiającego wraz z wyznaczeniem
dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń lub ich skutków;
6) poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu przyczyny, która po
stronie Wykonawcy czyni niemożliwym dalsze prawidłowe lub terminowe wykonywanie
przedmiotu Umowy, a Wykonawca w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wezwania
przez Zamawiającego do usunięcia tej przyczyny, nie dokona jej usunięcia.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności
informacji poufnych lub zapłaty kar umownych.
Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wykonawca, niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego
o rozwiązaniu Umowy (wypowiedzeniu lub odstąpieniu), powstrzyma się od dalszego
wykonywania przedmiotu Umowy oraz dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień rozwiązania Umowy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do rozwiązania Umowy nie rodzi po stronie
Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w szczególności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, czy też z tytułu zapłaty wynagrodzenia,
przekraczającego wynagrodzenie należne Wykonawcy za okresy rzeczywistej realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z § 8 ust. 2 i 3 Umowy.
§ 12.
Poufność i ochrona informacji
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych, jakie
uzyskał w związku z wykonywaniem Umowy, oraz informacji, co do których może powziąć
podejrzenie, iż są poufnymi informacjami albo danymi lub są jako takie traktowane przez
Zamawiającego.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji lub danych, przed ich
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się na piśmie do Zamawiającego
o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem wszystkich
danych i informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących
Zamawiającego oraz jego pracowników i podmiotów z Zamawiającym współpracujących, jakie
Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy, zarówno w czasie jej wykonywania, jak i po
zrealizowaniu Umowy.
Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac
będących przedmiotem Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania tych prac.
Wykonawca obowiązany jest dołożyć najwyższej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub
w jego interesie, bez względu na charakter prawny związku tych osób z Wykonawcą.
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Obowiązki określone w tym paragrafie nie dotyczą:
1) informacji publicznie dostępnych,
2) informacji, które były znane Wykonawcy przed ich otrzymaniem od Zamawiającego,
3) obowiązku ujawnienia określonych informacji wynikającego z obowiązujących przepisów
prawa, w zakresie wynikającym bezpośrednio z takiego obowiązku prawnego.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca jest
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu lub do zniszczenia lub trwałego usunięcia za pisemną
zgodą Zamawiającego wszelkich materiałów i informacji, jakie otrzymał w związku
z wykonywaniem tej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie
rozpowszechniać, jakichkolwiek informacji, danych i materiałów, za wyjątkiem przypadków,
w jakich jest to konieczne w celach realizacji Umowy i zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa.
Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego,
wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po jej
rozwiązaniu, lub wygaśnięciu, bez względu na przyczynę.
Dane i informacje pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy mogą być udostępniane na
uprawnione żądanie sądu lub innego uprawnionego organu po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiającego o żądaniu ujawnienia.
W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi
do Zamawiającego z tytułu naruszenia poufności przekazanych Wykonawcy informacji, jak
również dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów
związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot
odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy
wezwania do zapłaty.
W przypadku zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty tytułem zaspokojenia roszczenia
osoby trzeciej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe względem Wykonawcy.
Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu Umowy i jest nieograniczone
w czasie.
W przypadku powierzenia wykonania Umowy podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się
do pouczenia podwykonawcy o obowiązku zachowania poufności na zasadach określonych
w niniejszej Umowie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz odebrania takiego
zobowiązania w formie pisemnej od podwykonawcy i osób, za pomocą których wykonywać
będzie Umowę.

§ 13.
Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych podlega obowiązującym przepisom prawa, w szczególności
przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 8
do Umowy, Zamawiający powierza przetwarzanie, a Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania
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danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz na warunkach
szczegółowo wymienionych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§ 14.
Zmiany postanowień zawartej Umowy
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy
PZP, w szczególności:
1) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% łącznego
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych
przepisami ustawy PZP. W ramach wskazanych zmian Strony są uprawnione również do
dokonania zmiany terminu obowiązywania Umowy, jednak nie dłużej niż o okres 6 miesięcy
względem terminu określonego w § 5 Umowy. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym
postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru
Umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu zamówienia innego rodzaju przedmiotem;
2) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych,
niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy PZP;
3) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego
Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub
odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa;
4) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego oprogramowania
lub Drukarek, Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na
zastąpieniu danego elementu przedmiotu Umowy produktem zastępczym, spełniającym
wszelkie wymagania przewidziane w Umowie lub OPZ dla produktu zastępowanego,
rekomendowanym przez producenta Drukarek lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad.
2. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
do Umowy zmian w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego
ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń
Wykonawcy, wymuszone takimi zmianami prawa.

1.

§ 15.
Zmiany postanowień zawartej Umowy zgodnie z art. 142 ust. 5 PZP
Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
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na zasadach i w sposób określony w niniejszym paragrafie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że Strony mogą dokonać zmiany
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których
mowa w pkt 2), 3) lub 4) nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy realizacji zamówienia.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu
Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Strony postanawiają, że w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej – wynagrodzenie
Wykonawcy brutto przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany
wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy
czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia
objętego fakturami wystawionymi po ddacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa
wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1
pkt 2), 3) lub 4) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej
lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na
podstawie Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych dotyczących kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy.
Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy,
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2), pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem
zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany,
o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę albo odpowiednio składek
uiszczanych w ramach pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub
pkt 4).
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z wnioskiem
występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2) powyżej.
W terminie do 30 Dni Roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7 powyżej,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno
ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust.
8 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 9 – 11 powyżej stosuje się odpowiednio.
Zawarcie aneksu może nastąpić nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 16.
Podwykonawcy
W toku realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania
części przedmiotu Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz pod
warunkiem, że skorzystanie ze świadczeń podwykonawców zostało przewidziane w Ofercie.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców: [zgodnie
z deklaracją z oferty Wykonawcy]
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej
zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 24 godzin od dokonania zmiany danych.
Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 3 Dni robocze przed planowanym powierzeniem mu realizacji
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prac objętych Umową. Wraz z informacją o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2
powyżej.
Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku
postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy lub kryteria kwalifikacji w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania
z podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub kryteriów
kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu
Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę
Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał
się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, zobowiązany jest do
wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy lub kryteria kwalifikacji w stopniu
nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest
uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego
spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich
spełnienia lub wskazania innego podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych
warunków lub kryteriów, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku
współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada
za czynności wykonane przez podwykonawców i jego personel oraz ich zaniechania, jak za
działania i zaniechania własne.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy
upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji
przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy, za skutki czego odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Wykonawcy wobec osób trzecich, w tym
w szczególności nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców.
§ 17.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy PZP.
Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem
wyraźnie odmiennych postanowień Umowy.
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.
Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
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Załącznik nr 1 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiębiorców KRS Zamawiającego
Załącznik nr 2 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiębiorców KRS / wydruk z CEIDG Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Protokół miesięcznego rozliczenia usług
Załącznik nr 6 – Protokół odbioru Drukarek/zwrotu Drukarek
Załącznik nr 7 – Protokół odbioru Systemu kontroli wydruku
Załącznik nr 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
__________________________________________________.

ZAMAWIAJĄCY
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