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Załącznik nr 4 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

(zwane dalej: „Umową”)

Zawarta w Warszawie,

pomiędzy: 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 69, 

00-801 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2279, z późn. zm.), posiadającym REGON: 

141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „NCBR”, 

reprezentowanym przez: 

……………………….. – Dyrektora Działu Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością w 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie upoważnienia z dnia ………… r.,

(kopia upoważnienia do reprezentacji Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy).

a

………………………., zamieszkały/a w …………………… (kod pocztowy …………………), 

przy ul. …………………….. prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

„…………………………………….”, adres do doręczeń: ……………………….. (kod pocztowy 

…………………………) przy ul. ………………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą/posiadającym NIP: ………………….. 

oraz REGON: ……………………….., zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,

 
lub

…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., …-… 

……………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

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

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz 

REGON: …………………., kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony 

w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
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……………………………….

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi 

Załącznik nr 2 do Umowy)

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”

Pełnomocnicy/osoby upoważnione przez Strony oświadczają, że udzielone im 

pełnomocnictwa/upoważnienia nie wygasły, ani nie zostały odwołane, a ich treść nie uległa 

zmianie.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej: „pzp”.

§ 1. 

Przedmiot Umowy
1. Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy licencji brokera 

zabezpieczeń dostępu do aplikacji w chmurze (dalej jako: „Oprogramowanie” lub 

„Rozwiązanie”), obejmującego udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania 

wraz ze wsparciem i aktualizacjami producenta Oprogramowania, na okres 24 

(dwudziestu czterech) miesięcy, zwanego dalej jako: „Przedmiot Umowy.”

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia [… r.] (dalej: „Oferta”), która stanowi Załącznik nr 3 do Umowy oraz 

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej: „SOPZ”), który stanowi Załącznik 

nr 4 do Umowy. 

§ 2.
Oświadczenia i zobowiązania Stron

1. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, 

prawnej, faktycznej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu 

Umowy.
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2. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie dostarczone zostanie na jego koszt i 

ryzyko w terminie do …..1 (…..) dni od daty zawarcia Umowy, ale nie później niż w 

terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, w sposób ustalony przez 

Strony w trybie roboczym. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Oprogramowanie jest najwyższej jakości, wolne 

od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku 

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich zgłoszonych wobec Zamawiającego 

sądownie lub pozasądownie, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem praw 

osób trzecich w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Wykonawca podejmie na swój 

koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie z prowadzeniem 

postępowania sądowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

naprawienia wszelkich strat powstałych po stronie Zamawiającego z tego tytułu, w 

szczególności do pokrycia wszelkich odszkodowań oraz innych kosztów wynikających z 

tego tytułu. Powyższe zobowiązanie dotyczy również sytuacji zaistniałych mimo 

odstąpienia od Umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie wykonany z należytą starannością 

i na poziomie wymaganym przy profesjonalnym świadczeniu usług stanowiących 

Przedmiot Umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

podmiotów, którym powierzył Przedmiot Umowy do realizacji w części, jak za własne 

działania lub zaniechania.

8. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie 

realizacji Umowy.

9. Zamawiający jest uprawniony do stałego nadzorowania przygotowań i realizacji 

Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem 

koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania Przedmiotu Umowy:

1 Termin dostawy Oprogramowania zostanie uzupełniony zgodnie z deklaracją Wykonawcy przedstawioną w 
Ofercie. 
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1) w sposób zgodny z postanowieniami Umowy i SOPZ, w tym wymogami 

przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej;

2) z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty;

3) w sposób zgodny z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

11. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonania Umowy.

§ 3.
Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzone przez 

Zamawiającego protokołem odbioru (dalej jako: „Protokół”), którego wzór stanowi 

Załącznik nr 7 do Umowy. Protokół przekazany zostanie Wykonawcy w terminie nie 

dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia dostarczenia Oprogramowania. 

Sporządzony i podpisany Protokół zostanie przesłany Wykonawcy w formie 

elektronicznej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w 

formie zeskanowanego uprzednio podpisanego dokumentu), na adres mailowy 

wskazany w § 12. ust. 2 pkt 2 Umowy. Po złożeniu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub zeskanowaniu uprzednio podpisanego Protokołu przez Wykonawcę, 

w terminie do 3 (trzech) dni roboczych Wykonawca prześle podpisany Protokół odbioru 

na adres mailowy Zamawiającego wskazany w § 12. ust. 1 pkt 1 Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w odniesieniu do dostarczonego 

Rozwiązania lub stwierdzenia jego dostarczenia przez Wykonawcę w sposób niezgodny 

z Umową, SOPZ lub Ofertą, Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 (pięciu) dni 

roboczych do wymiany/usunięcia wad i dostarczenia Rozwiązania zgodnego z Umową, 

SOPZ i Ofertą lub złożenia wyjaśnień odnośnie zgłoszonych przez Zamawiającego 

zastrzeżeń, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Termin, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania Wykonawcy 

Protokołu z zastrzeżeniami drogą mailową na adres wskazany § 12. ust. 1 pkt 2 Umowy. 

3. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad wskazanych 

zgodnie z ust. 2 powyżej i dostarczenia kompletnego Rozwiązania wraz ze wsparciem i 

aktualizacjami producenta Oprogramowania zgodnie z Umową, SOPZ i Ofertą lub 

zaakceptowanie przez Zamawiającego wyjaśnień Wykonawcy, stanowi podstawę do 

sporządzenia Protokołu potwierdzającego prawidłową realizację Przedmiotu Umowy bez 

zastrzeżeń i wystawienia faktury.
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4. W przypadku nie usunięcia wad/braków lub nie złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę 

zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 

w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 2 oraz naliczyć Wykonawcy kary umowne, o jakich mowa w § 5 ust. 

3 Umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający, mimo uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych zgodnie z ust. 2, przyjmie 

Przedmiot Umowy, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do 

zakresu wadliwości Przedmiotu Umowy. 

6. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu 

odbioru w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający może z upływem tego terminu 

sporządzić jednostronny Protokół odbioru.

§ 4.
Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie ustalają całkowitą, maksymalną wartość wynagrodzenia należną 

Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, na kwotę ………….. 

(słownie: …………… i 00/100) złotych netto, powiększoną o należny podatek od towarów 

i usług, tj. na kwotę ………….. (słownie: ……………….. i 00/100) złotych brutto. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa 

w ust. 1 płatne będzie po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, zgodnie z postanowieniami § 3. Umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi jednorazowo na 

podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby NCBR faktury w formie 

papierowej albo odebranej przez Zamawiającego faktury przesłanej przez Wykonawcę 

w formie elektronicznej na adres e-mail: …………………… lub do osoby wskazanej w § 

12 ust. 1 pkt 1 lub odebranej przez Zamawiającego ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej przesłanej przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.), zawierającej numer Umowy oraz prawidłowy numer 

rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do 30 (trzydziestu) dni 

kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo odebrania przez Zamawiającego. Zapłata 
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wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę. 
4. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT 

udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia 

Zamawiającego do poinformowania o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną i 

wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia wymogów opisanych w ustępie 

poprzednim, a termin płatności tej faktury ulega wydłużeniu o czas tego opóźnienia. W 

takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani 

uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy. 

5. W przypadku gdy termin zapłaty za fakturę, w związku z wydłużeniem terminu płatności 

o którym mowa w ust. 4 powyżej,  przekroczyłby 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, do 

którego zachowania Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 

2013 r. (tj. Dz. U. 2022 poz. 893), liczonych od dnia doręczenia NCBR prawidłowo 

wystawionej faktury, NCBR zrealizuje płatność na rachunek wskazany przez 

Wykonawcę i na podstawie art. 117 ab § 1 w związku z § 3 pkt 2 ustawy ordynacja 

podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1540 ze zm.) złoży 

zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego dla Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zlecenia przelewu oraz 

poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o płatności. 

6. Wykonawca na fakturze, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa 

w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 162, ze zm.), obejmującą dokonaną na rzecz Zamawiającego dostawę 

towarów/świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) umieści wyrazy „mechanizm 

podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów 

i usług. 

7. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury.

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 
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9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy oraz pokrywa wszelkie koszty, jakie 

Wykonawca poniesie w związku z realizacją Umowy.

§ 5.
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania w całości lub w części Przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 1. ust. 1 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. ust. 1 Umowy.

2. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 4. ust. 1, za każde naruszenie.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4. ust. 1 Umowy. 

4. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy Oprogramowania 

wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę 

umowną  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4. ust. 1 Umowy.

5. Łączny limit kar umownych nałożonych na Wykonawcę wynosi 50% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4. ust. 1 Umowy.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z przysługującego mu 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. ust. 1 Umowy, naliczonych kar umownych, 

choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez 

Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia 

nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje 

się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia mu noty obciążeniowej.

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego będzie większa od 

naliczonych kar umownych.

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

§ 6.
Odstąpienie od Umowy
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1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowę w sposób 

nienależyty lub narusza jej postanowienia, NCBR, po uprzednim wezwaniu do 

wykonywania/należytego wykonywania Umowy, może od Umowy odstąpić w części lub 

w całości, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych liczonych od dnia 

bezskutecznego upływu terminu określonego wezwaniem. 

2. Ponadto, NCBR może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna 

z poniższych okoliczności:

1) zaistnienie 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 podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 

30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach;

2) gdy Wykonawca zaprzestał realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego – 

w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia bezskutecznego upływu 

terminu wyznaczonego w wezwaniu;

3) gdy w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub 

dokumenty – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach;

4) gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych zagrażających realizacji 

Umowy lub nie poinformował NCBR o zamiarze dokonania zmian organizacyjno-

prawnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy – w terminie do 30 

(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.

5) wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności 

uniemożliwiających wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę – 

w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia tych 

okoliczności;

6) innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy, 

powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe – 

w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach;

7) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;
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b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na 

podstawie art. 108 Pzp;

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach 

procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej.

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej NCBR 

w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

5. W przypadkach odstąpienia od Umowy przez NCBR, Wykonawca może żądać od NCBR 

wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy do 

momentu złożenia przez NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a NCBR 

zachowuje prawa do Przedmiotu Umowy w części zrealizowanej przez Wykonawcę do 

momentu złożenia przez NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku, 

gdy, pomimo odstąpienia od Umowy przez NCBR, Wykonawca zachowuje prawo do 

wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i NCBR 

zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na 

podstawie Umowy, odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje 

Umowy w części, w której Przedmiot Umowy został należycie wykonany i odebrany 

przez Zamawiającego, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. W 

przypadku ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z 

odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia 

zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez 

Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.

6. Wezwania, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą zostać dokonane również w 

formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 12. ust.1 pkt 2 Umowy.

§ 7.
Prawa własności intelektualnej

1. W zakresie licencji na Oprogramowanie nabywanej na podstawie Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić jej udzielenie Zamawiającemu przez uprawniony do tego 

podmiot, w szczególności przez producenta Oprogramowania.
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2. Wykonawca zobowiązuje się, że w ramach licencji dotyczącej Oprogramowania  

nabywanej na podstawie Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z 

Oprogramowania z jego wszystkimi funkcjonalnościami, na warunkach określonych 

przez producenta Oprogramowania, zgodnie z celem określonym Umową, w 

szczególności zgodnie z SOPZ.

§ 8.
Okres obowiązywania Umowy

Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia jej podpisania przez ostatnią ze Stron 

do momentu upływu okresu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy liczonego od dnia podpisania  

Protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 9.
Zmiana Umowy

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji gdy: 

1) zaistnieją okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, które 

wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy;

2) zaistnieją nadzwyczajne okoliczności, których Zamawiający działając z należytą 

starannością nie mógł przewidzieć, związane z trwającą w Ukrainie militarną 

agresją rosyjską oraz dramatyczną sytuacją ukraińskiej ludności cywilnej, w tym 

ukraińskich partnerów w kontaktach naukowo-badawczych, jak również katastrofę 

humanitarną i sytuację, w której miliony ukraińskich uchodźców szuka schronienia 

w Polsce, powodujące że realizacja Umowy w sposób i w zakresie określonym 

pierwotnie w Umowie nie leży w interesie publicznym;

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację Umowy; 

4) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez 

Strony;

5) zaistnieje konieczność wprowadzenia zmiany terminu realizacji Przedmiotu 

Umowy;

6) zaistnieje działanie siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności 

niezależne od Stron, których nie można było przewidzieć, jak m.in.: wojna, stany 

wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody 
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o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, 

epidemie, pandemie itp., uniemożliwiającej realizację w części lub w całości 

Przedmiotu Umowy;

7) wystąpią uzasadnione zmiany w zakresie sposobu realizacji, w tym zmiana 

miejsca lub terminu realizacji, Przedmiotu Umowy; 

8) nastąpi konieczność zmiany warunków i terminów płatności.

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu 

Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie była możliwa realizacja 

Przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach:

1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 

Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących sytuacjach:

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w SOPZ, a wynikających ze stwierdzonych wad SOPZ lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Przedmiotu Umowy,

2) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa,

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami.

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

2) danych teleadresowych,
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3) danych rejestrowych,

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) w zakresie zmiany treści załączników nr 5 i 6 do Umowy.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty 

w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, a ponadto 

jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy, tj. w szczególności zmianą: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2207);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. Każda ze Stron Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od 

dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej 

Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wysokości 

wynagrodzenia.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy (jego zwiększenia lub zmniejszenia), w przypadku gdy w okresie 

obowiązywania Umowy wystąpią zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a zmiany te nie były możliwe do 

przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, na następujących zasadach:

1) dla potrzeb wyliczenia zmiany wynagrodzenia Strony przyjmują ceny według 

szybkiego szacunku  wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu, w 

którym została podjęta decyzja o waloryzacji, w porównaniu z analogicznym 

miesiącem ub. roku;

2) zmiana wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana wskaźnika GUS, o 

której mowa w pkt 3 i 4, ma rzeczywisty wpływ na zmianę cen materiałów lub kosztów 

wykonania zamówienia będącego Przedmiotem niniejszej Umowy;
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3) zmiana wynagrodzenia może nastąpić, jeśli wskaźnik GUS, o którym mowa w pkt. 1, 

uprawniający do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, wzrośnie o co najmniej 

15% (inflacja); 

4) zmiana wynagrodzenia może nastąpić, jeśli wskaźnik GUS, o którym mowa w pkt 1, 

uprawniający do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, spadnie o co najmniej 

15% (deflacja);

5) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca składa do Zamawiającego 

pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia, uzasadniając, że zaistniała zmiana 

wskaźnika, o której mowa w pkt 3, ma rzeczywisty wpływ na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia 

przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się 

Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, w szczególności rzeczywistego zastosowania 

określonych materiałów lub poniesienie poszczególnych kosztów w ramach realizacji 

Przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie aneksu do Umowy 

zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

6) w przypadku, o którym mowa w pkt. 4, Zamawiający przekazuje do Wykonawcy 

informację o uzasadnionym zmniejszeniu należnego mu wynagrodzenia wynikającym 

ze spadku wartości wskaźnika GUS, o której mowa w pkt. 4; 

7) zmiana wynagrodzenia może być dokonana wyłącznie raz w roku kalendarzowym;

8) zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia przez Strony może być dokonane nie 

wcześniej niż od drugiego roku realizacji Umowy; 

9) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 15% całkowitego 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 6, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 10.
Informacje poufne

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne, 

technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, informacje 

zawierające dane osobowe i dotyczące sposobów zabezpieczania danych osobowych, 

a ponadto informacje dotyczące stosowanych systemów informatycznych w tym 

systemów bezpieczeństwa i inne dotyczące drugiej Strony, otrzymane od drugiej Strony 

w związku z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, 
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znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także 

wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane drugiej Stronie (dalej: „Informacje 
Poufne”). 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób 

nie rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy 

jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą 

z postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 3-5.

3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1-2 nie ma zastosowania do 

danych i informacji:

1) dostępnych publicznie,

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego bez obowiązku zachowania poufności,

3) znanych Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności w momencie ich 

przekazania przez Zamawiającego,

4) co do których Wykonawca uzyskał pisemną, uprzednią zgodę Zamawiającego na 

ich ujawnienie wyrażoną pod rygorem nieważności.

4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji 

Poufnych, Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o 

wystąpieniu takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.

5. Powyższe nie dotyczy ujawniania Informacji Poufnych pracownikom Stron, ich 

pełnomocnikom oraz osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, którym 

ujawnienie Informacji Poufnych będzie niezbędne do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz przypadków, gdy ujawnienie Informacji Poufnych będzie 

wymagane przez przepisy prawa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, przy pomocy których wykonuje 

Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy 

obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania 

i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za 

naruszenie tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

jak za własne działania lub zaniechania.

7. Informacje Poufne otrzymane od Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się 

wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Umowy.

8. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy przez cały okres 

obowiązywania Umowy, jak również przez okres 24 miesięcy po wykonaniu, 

wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, chyba, że przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa przewidują dłuższy okres ochrony.
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§ 11.
Ochrona danych osobowych

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę 

Umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako 

administratora danych osobowych w celu realizacji Umowy.

2. Dane osobowe przedstawicieli Stron w tym w szczególności wymienionych w § 12. ust. 

1 i 2 Umowy, udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem 

danych i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji Umowy. 

3. NCBR podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jako Administratora 

Danych Osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej o której mowa w art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1 z późn. zm., dalej: „RODO”), która stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

4. W przypadku, gdy NCBR będzie przetwarzał w ramach Umowy dane pracowników lub 

współpracowników Wykonawcy, NCBR realizuje obowiązek informacyjny, o którym 

mowa w art. 14 RODO, poprzez Klauzulę stanowiącą Załącznik nr 6 do Umowy 

i zobowiązuje drugą Stronę Umowy do udostępnienia tejże informacji wskazanym 

osobom. 

5. Zmiana załączników wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej nie wymaga zmiany Umowy, 

Strony mogą aktualizować dane zawarte w powyżej wskazanych Klauzulach 

informacyjnych w formie dokumentowej.

§ 12.
Postanowienia końcowe

1. Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania 

bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy upoważnione są następujące 

osoby:

1) ze strony Zamawiającego 

Pan/i ……………, e-mail: …………., tel. …………, kom. ……….. lub;

Pan/i ……………, e-mail: …………., tel. …………, kom. ………..;

2) ze strony Wykonawcy 

Pan/i ……………, e-mail: …………., tel. …………, kom. ……….. lub;

Pan/i ……………, e-mail: …………., tel. …………, kom. ………..;
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2. Strony postanawiają, że osobami upoważnionymi do odbioru Przedmiotu Umowy 

i podpisania Protokołu, są:

1) ze strony Zamawiającego 

Pan/i ……………, e-mail: …………., tel. …………, kom. ……….. lub;

Pan/i ……………, e-mail: …………., tel. …………, kom. ………..;

2) ze strony Wykonawcy 

Pan/i ……………, e-mail: …………., tel. …………, kom. ……….. lub;

Pan/i ……………, e-mail: …………., tel. …………, kom. ………..;

3. Zmiana osób i danych, określonych w ust. 1-2, następuje poprzez powiadomienie drugiej 

Strony przy użyciu poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 1 i nie 

wymaga zmiany treści Umowy.

4. Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1-2 jest jednoznaczne 

z poinformowaniem Stron Umowy. 

5. Prawa i obowiązki Wykonawcy oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z 

Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności.

6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, w szczególności z zastrzeżeniem § 

12. ust. 3 oraz § 11. ust. 5, wszelkie zmiany treści Umowy są dokonywane przez 

umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 455 ustawy pzp.

7. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony będą rozstrzygać 

w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu w sposób 

wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy Pzp lub Kodeksu cywilnego.

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez ostatnią ze Stron. 

10. Umowę sporządzono i podpisano w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy / Umowę 

sporządzono i podpisano elektronicznie w rozumieniu art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, 

co oznacza, że do jej zawarcia dochodzi w momencie opatrzenia Umowy ostatnim 

wymaganym do jej zawarcia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Strony 

uprawnione są do druku dowolnej liczby egzemplarzy Umowy.

11. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1) Załącznik nr 1 – kopia upoważnienia do reprezentacji Zamawiającego;
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2) Załącznik nr 2 – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z 

rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy;

3) Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy;

4) Załącznik nr 4 – SOPZ;

5) Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna – art. 13;

6) Załącznik nr 6 – klauzula informacyjna – art. 14;

7) Załącznik nr 7 – wzór Protokołu;

PODPISY STRON

Zamawiający: Wykonawca:

………………………………………….
/podpisane elektronicznie/

………………………………………….
/podpisane elektronicznie/

DATA: ………………………..………. DATA: ………………………..……….
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 Załącznik nr 7 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNY / CZĘŚCIOWY* 

Zamawiający: …………………………………………………………………………….

Reprezentowany przez ……………………………………………………………………

Wykonawca: ………………………………………………………………………………...

Przedmiot odbioru: ……………………………………………………………………………..

Data dokonania odbioru: ………………………………………………………………

Zakres wykonanych prac: ……………………………………………………………………

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

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

Przedstawiciele Zamawiający: Przedstawiciele Wykonawcy:

1. ………………………………… 1. …………………………………

2. ………………………………… 2. …………………………………

3. ………………………………… 3. …………………………………

W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co następuje:

1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową/zleceniem* 

 nr ………………………..…… z dnia ……….…………………… 

2. Prace zostały rozpoczęte dnia …………..……. i zakończono dnia …………..………

termin wykonania umowy został dotrzymany

3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*

4. Niezgodności/braki ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
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5. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na ……….………………………….

6. Uwagi komisji ……………………………………………………………………………….

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

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

7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto na skutek ……………………………………

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

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

Podpisy

Przedstawiciele Zamawiający:  Przedstawiciele Wykonawcy:

1. ………………………………… 1. …………………………………

2. ………………………………… 2. …………………………………

3. ………………………………… 3. …………………………………

* niepotrzebne skreślić
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