Załącznik nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
Umowa Nr ………
zawarta w Warszawie dnia ……………..2016 r. pomiędzy:
Centrum Informatycznym Edukacji, z siedzibą w Warszawie, 00-918, al. J. Ch. Szucha
25, NIP 526-22-02-291, REGON 001233901, reprezentowanym przez:
…………………………………………………
zwanym dalej "Zamawiającym",
a:
……………. z siedzibą w ………..….. przy ul. ……..……. kod …….. wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …….Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………., z kapitałem zakładowym w wysokości
.................. w całości opłaconym, posiadającym NIP ............., REGON ............,
reprezentowaną przez: ……………………………………,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 j.t.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” oraz przy uwzględnieniu przepisów
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 20014/18/WE (dalej także jako „dyrektywa
klasyczna”) w zakresie, w jakim przepisy dyrektywy podlegają bezpośredniemu stosowaniu.
W niniejszej Umowie wprowadza się następujące definicje:
Ciągłość Świadczonych Prac - oznacza obecność wszystkich Konsultantów lub – na
warunkach przewidzianych w Umowie - Zasobów Ludzkich, oraz wykonywanie przez nich
powierzonych im zadań.
Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Faktura – wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument księgowy, na
podstawie którego dokonywana jest zapłata.
Godziny Robocze – godziny od 06:00 do 22:00 w Dniu Roboczym.
Godziny Pracy Zamawiającego – godziny od 8:15 do 16:15 w Dniu Roboczym.
Informacje Poufne - wszelkie informacje przekazywane pomiędzy Stronami na temat
działalności drugiej Strony, w szczególności handlowe, finansowe, technologiczne oraz
wszelkie inne informacje dotyczące przedsiębiorstwa drugiej Strony, ujawnione w trakcie
wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.
Konsultanci – osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej, wskazane przez Wykonawcę w Ofercie, spełniające warunki
graniczne określone dla danej specjalizacji zgodnie z zapisami Załącznika nr 4, które
przystąpiły do Testu przeprowadzonego przez Zamawiającego i ukończyły go z wynikiem
pozytywnym, oraz które zostały oddane do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonywania
powierzonych przez Zamawiającego zadań związanych z wytwarzaniem oprogramowania.
Oferta - oferta Wykonawcy, złożona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
numer………………., z dnia ............................., stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy.
Raport Miesięczny – zestawienie czasu pracy poszczególnych Konsultantów w ujęciu
miesięcznym, zaakceptowane przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego, które
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stanowi podstawę do wystawienia Faktury przez Wykonawcę; wzór Raportu Miesięcznego
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
Raport Tygodniowy – zestawienie czasu pracy poszczególnych Konsultantów w ujęciu
tygodniowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, wypełniane przez
Konsultantów i akceptowane przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego;
zaakceptowane Raporty Tygodniowe są podstawą do sporządzenia Raportu Miesięcznego.
Siła Wyższa - akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania,
zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne
nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron
nie mogła zapobiec.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego numer…………………..
Świadczenie Prac – wykonywanie przez Konsultantów lub Zasoby Ludzkie, w siedzibie, na
rzecz i pod nadzorem Zamawiającego, zadań zlecanych przez uprawnione osoby po stronie
Zamawiającego, w wymiarze 8 (osiem) godzin zegarowych w ramach Godzin Pracy
Zamawiającego.
Test – należy przez to rozumieć sprawdzian praktyczny, w formie testu lub rozmowy
kwalifikacyjnej, którego celem jest weryfikacja wiedzy i umiejętności specjalistów w ich
dziedzinach; zakres Testu jest zgodny z wymaganiami dla specjalistów określonymi w SIWZ.
Sprawdzian jest przeprowadzany dla wszystkich Konsultantów wskazanych w Ofercie oraz
może zostać przeprowadzony dla Zasobów Ludzkich, które dołączą do zespołu projektowego
w trakcie realizacji Umowy.
Umowa – niniejsza umowa.
Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015
r., poz. 2164, j.t. ).
Zasoby Ludzkie – inni specjaliści, podwykonawcy oraz inne podmioty zatrudnione lub
współpracujące z Wykonawcą, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu Umowy.
Zdarzenie Losowe – niezależne od woli Wykonawcy i Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego
zdarzenie przyszłe i pozbawione cech pewności wystąpienia, dotyczące Konsultanta lub
Zasobu Ludzkiego, które na skutek wystąpienia wprowadza stałe lub czasowe ograniczenie
w wykonywaniu przez Konsultanta lub Zasób Ludzki powierzonych mu zadań i wynika
bezpośrednio z pogorszenia stanu zdrowia (np. wypadek komunikacyjny).
§1 Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę, przez cały okres trwania Umowy,
następujących usług:
a) zapewnienie Świadczenia Prac przez Konsultantów lub – na warunkach
przewidzianych w Umowie - Zasobów Ludzkich, na rzecz i pod nadzorem
Zamawiającego;
szczegółowa specyfikacja
wymagań odnoszących się
do
Konsultantów została zawarta w Załączniku nr 5;
b) prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej Konsultantów lub – na warunkach
przewidzianych w Umowie - Zasobów Ludzkich;
c) prowadzenie nadzoru nad realizacją Umowy w zakresie niezbędnym do zapewnienia
Ciągłości Świadczenia Prac przez Konsultantów lub – na warunkach przewidzianych
w Umowie - Zasoby Ludzkie.
§2 Zobowiązania Stron
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Konsultantów i Zasobów
Ludzkich jak za działania i zaniechania własne.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z należytą starannością,
uwagą, dokładnością oraz w terminach uzgadnianych z Zamawiającym.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczające Zasoby Ludzkie do realizacji Umowy,
a Konsultanci, z których Zamawiający będzie korzystać przy realizacji Umowy, posiadają
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odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i wykształcenie wymagane dla
prawidłowego Świadczenia Prac.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest zgodny z przedmiotem działania
Wykonawcy.
5. Wykonawca podejmie niezwłocznie wszelkie niezbędne działania w celu zweryfikowania,
a w razie potrzeby, naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu własnym oraz Konsultantów i Zasobów Ludzkich
do stosowania się do wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego, w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, ochrony danych
osobowych oraz przepisów BHP. Jeżeli Konsultant lub Zasób Ludzki będzie miał dostęp do
danych osobowych przed dostępem Zamawiający wydaje odpowiednie upoważnienie dla
Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego na piśmie.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę kadrowo-płacową Konsultantów lub – na
warunkach przewidzianych w Umowie - Zasobów Ludzkich, w tym terminową wypłatę
wynagrodzeń i innych świadczeń, wynikających z umów zawartych między Wykonawcą
i Konsultantami lub Zasobami Ludzkimi, a także prawidłowe naliczanie i terminową
płatność zobowiązań wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów z zakresu
ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych zobowiązań publicznoprawnych.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie do umów wiążących go
z Konsultantami i Zasobami Ludzkimi postanowień zapewniających należyte wykonanie
Umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Ciągłości Świadczonych Prac przez cały
czas trwania Umowy.
10. Zamawiający zapewni Konsultantom i Zasobom Ludzkim dostęp do posiadanych
dokumentacji i informacji niezbędnych do wykonania zleconych zadań, urządzeń
komputerowych i oprogramowania, oraz umożliwi Konsultantom i Zasobom Ludzkim
kopiowanie dokumentów w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne Konsultantom
i Zasobom Ludzkim do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca gwarantuje, że
udostępnione mu lub Konsultantom lub Zasobom Ludzkim dokumenty i informacje, ich
kopie, lub jakakolwiek inna postać służąca zwielokrotnieniu będą traktowane jako poufne
i nie będą wynoszone poza miejsce świadczenia usług przez Konsultantów lub Zasoby
Ludzkie.
11. Zamawiający zapewni Konsultantom i Zasobom Ludzkim dostęp do odpowiednio
wyposażonego stanowiska pracy, spełniającego wymogi przepisów BHP, posiadającego
dostęp do sieci Internet – przy czym Konsultanci i Zasoby Ludzkie są zobowiązane do
korzystania z dostępu do sieci tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich
zadań.
§3 Realizacja Umowy
1. W ciągu maksymalnie dwóch Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy Zamawiający
w formie pisemnej przekaże Wykonawcy informację, na temat terminów, w których
Wykonawca zobowiązany będzie oddać do dyspozycji Zamawiającego wskazanych
w Ofercie Konsultantów, w celu Świadczenia przez nich Prac, w siedzibie Zamawiającego.
Jednocześnie terminy wskazane przez Zamawiającego mogą wynosić minimalnie 3 dni
kalendarzowe, a maksymalnie 30 dni kalendarzowych. Zamawiający wybierze dziesięciu
Konsultantów z najlepszymi wynikami spośród osób, które zaliczyły Test.
2. Zamawiający zastrzega sobie, w każdym czasie trwania Umowy, prawo do zgłoszenia do
Wykonawcy wniosku o wymianę Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego Świadczącego Pracę,
zaś Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku, w szczególności gdy
Konsultant lub Zasób Ludzki:
a) nie realizuje terminowo zadań powierzonych mu przez Zamawiającego,
b) lub wykonuje powierzone zadania nienależycie,
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c)

3.

4.
5.

6.

7.

lub wykonuje powierzone zadania bez zachowania uzgodnionych standardów
i procedur,
d) lub nie przestrzega przedstawionych mu zasad zachowania poufności, w szczególności
naruszył postanowienia zobowiązania do zachowania poufności stanowiącego
Załącznik nr 4 do Umowy, lub naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
e) lub nie posiada wiedzy i umiejętności zadeklarowanych w trakcie procesu rekrutacji,
f) lub dopuszcza się czynu stwarzającego zagrożenie dla innych osób,
g) lub odmawia poddania się na żądanie Zamawiającego weryfikacji w celu uzyskania
dla Konsultanta certyfikatu dostępu do informacji poufnych lub dostępu do informacji
niejawnych, lub gdy Konsultant nie przeszedł pozytywnie takiej weryfikacji.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a – g, Konsultant lub
Zasób Ludzki jest odsuwany od Świadczenia Prac ze skutkiem natychmiastowym
tj. najpóźniej w momencie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, a Wykonawca
niezwłocznie zaproponuje – w pierwszej kolejności Konsultanta, w drugiej - Zasób
Ludzki, na wymianę, o kwalifikacjach nie gorszych od posiadanych przez wymienianego
Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego. Przedstawiony Konsultant lub Zasób Ludzki musi
uzyskać akceptację Zamawiającego, przy czym Zamawiający ma prawo do
przeprowadzenia Testu dla tego Zasobu Ludzkiego. W przypadku uzyskania akceptacji,
o której mowa w zd. poprzednim, Wykonawca niezwłocznie we własnym zakresie dokona
wymiany Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego na innego Konsultanta lub Zasób Ludzki
i pokryje wszelkie dodatkowe koszty, będące następstwem takiej wymiany. Strony
potwierdzą fakt wymiany Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego, poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia. Każdy dzień braku Ciągłości Świadczenia Prac traktowane będzie przez
Zamawiającego jako nieobecność Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego.
W trakcie trwania Umowy Zamawiający jest uprawniony bez ograniczeń do weryfikacji
kwalifikacji Konsultantów lub Zasobów Ludzkich.
Wykonawca ma prawo wymienić Konsultanta lub Zasób Ludzki na inny o tej samej
specjalizacji, nie mniejszych kwalifikacjach i doświadczeniu, wyłącznie za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem zachowania Ciągłości Świadczonych
Prac, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego § oraz z zastrzeżeniem, że wymieniany
Konsultanta lub Zasób Ludzki będzie wykonywał swoją pracę przez minimum 30 dni
liczonych od dnia uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli
wymieniany Konsultant lub Zasób Ludzki nie będzie wykonywał swojej pracy w
powyższym terminie, to Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zapewnił Ciągłości
Świadczenia Pracy. W takim wypadku zostanie naliczona kara, o której mowa w § 9 ust.
1 pkt e.
W przypadku wymiany Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego, o której mowa w ust. 5 lub 7,
Ciągłość Świadczonych Prac jest zachowana, o ile od pierwszego dnia pracy nowy
Konsultant lub Zasób Ludzki wykonuje zadania Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego,
w miejsce wymienianego. Czas niezbędny dla przekazania obowiązków między
Konsultantami lub Zasobami Ludzkimi nie może przekraczać 7 dni roboczych i nie jest
wliczany do czasu pracy podlegającemu rozliczeniu z Zamawiającym. Za ten czas
Wykonawca nie otrzymuje wynagrodzenia. Obowiązki będą uznane przez Zamawiającego
za przekazane, jeśli Konsultant
lub Zasób Ludzki będzie wykonywał należycie
i terminowo zadania Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego, w miejsce którego wstąpił.
Zgoda, o której mowa w ust. 5, nie jest wymagana w przypadku udokumentowanej
długotrwałej ciężkiej choroby lub śmierci Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego, lub
Zdarzenia Losowego. Każdorazowo bez odrębnego wezwania Wykonawca zobowiązany
jest do pisemnego przedstawienia okoliczności oraz udowodnienia takiego stanu rzeczy.
Dodatkowym warunkiem wymiany Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego na Konsultanta lub
Zasób Ludzki jest zamiana na takiego, który uzyskał minimum 75% pozytywnych
odpowiedzi z Testu.
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8. W przypadku udokumentowanej długotrwałej choroby (przez długotrwałą chorobę strony
rozumieją chorobę trwającą powyżej 10 dni roboczych) lub śmierci Konsultanta lub
Zasobu Ludzkiego, lub Zdarzenia Losowego, Wykonawca przedstawi niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu dwóch Dni Roboczych od zaistnienia takiego zdarzenia, –
w pierwszej kolejności Konsultanta, w drugiej - Zasób Ludzki na wymianę.
W przypadku uzyskania od Zamawiającego akceptacji kandydatury, Wykonawca w ciągu
dwóch Dni Roboczych dokona wymiany Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego. Strony
potwierdzą fakt wymiany Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego poprzez złożenie
dwustronnego, pisemnego oświadczenia. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające
z wymiany Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie
jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas, w którym Konsultant lub Zasób
Ludzki nie pracował, a wymiana była w toku, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie
za pracę Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego.
9. Wykonawca nie jest zobowiązany do czasowego zastąpienia Konsultanta Świadczącego
Prace innym Konsultantem lub innym Zasobem Ludzkim w przypadkach nieobecności
Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego wynikającej ze zwolnienia lekarskiego trwającego
poniżej 10 dni roboczych lub urlopu pracowniczego (wymiar urlopu maksymalnie 20 dni
w trakcie trwania umowy), o ile Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zwolnieniu
lub urlopie. W takich przypadkach Zamawiający nie jest zobowiązany do wypłaty
wynagrodzenia za czas, w którym Konsultant lub Zasób Ludzki nie pracował.
10. Zamawiający ma prawo odmówić zgody na czasowe zastępstwo szczególnie
w przypadku, gdy Konsultant lub Zasób Ludzki zastępujący będzie, w opinii
Zamawiającego, niewystarczająco przygotowany do przejęcia obowiązków od
Konsultanta zastępowanego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia czynności związanych ze zorganizowaniem
wymiany lub czasowego zastępstwa Konsultantów lub Zasobów Ludzkich ze stosownym
wyprzedzeniem, z uwzględnieniem konieczności zorganizowania i przeprowadzenia Testu
przez Zamawiającego.
12. Wraz z kandydaturą każdego nowego Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić pełną informację o czynnościach, które będą wykonane
w celu wprowadzenia nowej osoby w prace projektowe oraz - w przypadku wymiany lub
zastępstwa Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego – w celu przekazania obowiązków między
Konsultantami lub Zasobami Ludzkimi.
13. Zamawiający ma prawo odrzucić kandydaturę Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego, gdy
w opinii Zamawiającego będzie niewystarczająco przygotowany do udziału w pracach
projektowych lub - w przypadku wymiany lub zastępstwa Konsultanta lub Zasobu
Ludzkiego - do przejęcia jego obowiązków.
14. Konsultanci lub Zasoby Ludzkie świadczą pracę w siedzibie, na rzecz i pod nadzorem
Zamawiającego. Wykonują zadania zlecane przez uprawnione osoby po stronie
Zamawiającego, w wymiarze 8 (osiem) godzin zegarowych w ramach Godzin Pracy
Zamawiającego.
15. Jeżeli Konsultant lub Zasób Ludzki będzie wykonywał pracę w danym Dniu Roboczym w
Godzinach Pracy Zamawiającego w wymiarze krótszym niż wskazany w Ofercie,
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1
pkt f, chyba że Konsultant lub Zasób Ludzki za zgodą Zamawiającego odpracuje w
terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym pracował mniejszą ilość godzin brakującą
ilość godzin. Ilość przepracowanych przez Konsultanta lub Zasób Ludzki godzin w danym
Dniu Roboczym nie może być mniejsza niż 6 godzin. Jeżeli ilość godzin będzie mniejsza
to Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zapewnił Ciągłości Świadczenia Pracy. W takim
wypadku zostanie naliczona kara, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt e.
16. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość wyrażenia zgody
ma Świadczenie Prac przez Konsultantów lub Zasób Ludzki w godzinach innych niż
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Godziny Pracy Zamawiającego lub w innym wymiarze niż określony w ust. 15 na czas
określony. Zamawiający ma prawo odmówić wyrażenia zgody bez podania przyczyny.
17. Nieobecność Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego oraz brak dostatecznego wyjaśnienia
okoliczności jego nieobecności przez Wykonawcę są traktowane jako rażące naruszenie
postanowień Umowy przez Wykonawcę i są podstawą do naliczenia kar umownych.
18. Wykonawca, w ramach nadzoru nad Konsultantami lub Zasobami Ludzkimi, dołoży
szczególnej staranności w kwestii stworzenia warunków do sprawnego i skutecznego
przepływu informacji o stanie realizacji zadań przez Konsultantów lub Zasoby Ludzkie,
z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z zapewniania bezpieczeństwa informacjom
o poufnym charakterze.
19. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z zakresem potrzeb Zamawiającego związanych
z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
20. Umowa zawarta zostaje na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r., lub
do czasu wcześniejszego wyczerpania środków finansowych pozostających w dyspozycji
Zamawiającego na realizację przedmiotu Umowy, o których mowa w § 5 ust. 4., z tym że
Zamawiający zastrzega, iż po szóstym miesiącu trwania umowy Zamawiający będzie miał
prawo do wymiany Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego na Konsultanta lub Zasób Ludzki
o innej specjalności przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku
nieskorzystania z możliwości wymiany, zastrzega sobie prawo rezygnacji z maksymalnie
czterech Konsultantów lub Zasobów Ludzkich.
21. Wymiana, o której mowa w ust. 20 nastąpi z zastrzeżeniem, że wymieniany Konsultanta
lub Zasób Ludzki będzie wykonywał swoją pracę przez minimum 30 dni liczonych od dnia
uzyskania pisemnej informacji od Zamawiającego o wymianie. Jeżeli wymieniany
Konsultant lub Zasób Ludzki nie będzie wykonywał swojej pracy w powyższym terminie,
to Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zapewnił Ciągłości Świadczenia Pracy. W takim
wypadku zostanie naliczona kara, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt e.
22. Osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za Umowę ze strony Zamawiającego, w tym
za akceptację Raportów Miesięcznych oraz Raportów Tygodniowych, są:
………………………
……………………..
23. Osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za Umowę ze strony Wykonawcy są:
………………………
……………………..
24. Każdy Konsultant lub Zasób Ludzki Świadczący Prace, zobowiązany jest raz na tydzień
dostarczać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego, Raport Tygodniowy, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Zaakceptowane przez Zamawiającego Raporty
Tygodniowe będą stanowić podstawę do sporządzenia przez Konsultanta lub Zasób
Ludzki Raportu Miesięcznego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
Zaakceptowany przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę Raport Miesięczny
stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury za
usługi wykonane w ramach realizacji Umowy.
25. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi błąd w otrzymanym Raporcie Tygodniowym,
Wykonawca jest zobowiązany do poprawy Raportu, w terminie nie dłuższym niż 2 Dni
Robocze od otrzymania Raportu Tygodniowego z naniesionymi korektami. Raport
Miesięczny będzie zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie 5 Dni Roboczych od
daty jego otrzymania do zatwierdzenia. Raporty będą sporządzane w formie
elektronicznej oraz wysyłane pocztą elektroniczną do osoby odpowiedzialnej za
akceptację raportów. Akceptacja następuje poprzez podpisanie Raportu Miesięcznego
przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
26. Zamawiający może w sposób dowolny dysponować Konsultantami lub Zasobami
Ludzkimi pod warunkiem, że zlecane prace będą odpowiadały kwalifikacjom
Konsultantów lub Zasobów Ludzkich.
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Szczegółowe zasady, warunki i procedury odbioru przedmiotu Umowy określone zostały
w Załączniku nr 5.
§4 Autorskie prawa majątkowe
1. Jeżeli w wyniku Świadczenia Prac powstanie program komputerowy lub jego część (wraz
z kodami źródłowymi), lub dokumentacja, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2016, poz. 666 z późn. zm.), Strony niniejszym przyjmują, że z chwilą podpisania
przez Zamawiającego Raportu Tygodniowego lub Raportu Miesięcznego, stwierdzającego
wykonanie przez Konsultantów lub Zasoby Ludzkie prac w ramach których powstał dany
utwór lub jego część, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do całości lub
części takiego utworu, bez żadnych ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji w
szczególności określonych poniżej, niezależnie od tego, czy utwór osiągnął ostateczną
formę.
2. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności prawo do:
- w przypadku powstania utworów stanowiących programy komputerowe oraz
związanych z nimi uaktualnień, do:
i) trwałego
lub
czasowego
utrwalania
lub
zwielokrotnienia
programu
komputerowego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego
zwielokrotnienie,
ii) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji, rozbudowy lub
jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym,
iii) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programu komputerowego lub
jego kopii,
iv) zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji programu
komputerowego;
- w przypadku powstania utworów stanowiących dokumentację lub innych utworów, prawo
do:
i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo
egzemplarzy,
iii) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 2, lit. iii)
– prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz
nadawania i reemitowania, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian w utworach, co do których
autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego na zasadach określonych
w niniejszej Umowie, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do takich
utworów zależnych.
4. Kody źródłowe do utworów stanowiących programy komputerowe są własnością
Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji,
w tym określonych w ust. 2, objęte jest wynagrodzeniem opisanym w § 5 Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do utworów, których przeniesienie
na Zamawiającego jest przedmiotem Umowy, nie są obciążone żadnymi prawami osób
trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z tych praw
przez Zamawiającego lub jego następców prawnych, i zobowiązuje się, że osobiste prawa
autorskie do utworu nie będą wykonywane.
7

Załącznik nr 3 do SIWZ

7. Od osób lub podmiotów, które uczestniczyły w powstaniu utworu, w szczególności
Konsultantów, Zasobów Ludzkich, innych specjalistów oraz podwykonawców Wykonawca
zobowiązuje się uzyskać oświadczenia zawierające zobowiązania gwarantujące realizację
zobowiązań umownych dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie
z zapisami § 4 Umowy.
8. W przypadku braku skutecznego przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych, w trybie §4 Umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny
względem Zamawiającego za wszelkie roszczenia zgłaszane Zamawiającemu lub jego
następcom prawnym zgodnie z §4, w związku z korzystaniem z przedmiotu Umowy
w określonym w niej zakresie, i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie takie roszczenia po
poinformowaniu przez Zamawiającego o ich zgłoszeniu oraz pokryć wszelkie wynikłe stąd
koszty, w tym koszty obsługi prawnej Zamawiającego oraz koszty czasu pracy jego
pracowników poświęconego na zajęcie się takimi roszczeniami, albo, w przypadku
kwestionowania tak zgłaszanych roszczeń, przystąpić do prowadzonych postępowań
pozasądowych i sądowych mających za przedmiot tego rodzaju roszczenia, a następnie,
w przypadku gdy to nastąpi, pokryć wszelkie zasądzone kwoty odszkodowań
i zadośćuczynień, koszty usunięcia skutków dokonanych naruszeń oraz wszelkie inne
związane ze zgłaszanymi roszczeniami koszty jak powyżej.
9. W przypadku braku skutecznego przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do utworów, w trybie niniejszego §4 Umowy lub
zaistnienia innych wad prawnych tych utworów, a także naruszenia praw osób trzecich
przy wykonywania praw do tych utworów zgodnie z Umową, Wykonawca będzie
odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie zasadne roszczenia zgłaszane
Zamawiającemu lub jego następcom prawnym (oraz szkody poniesione w związku z lub
w wyniku ich zgłaszania) w związku z korzystaniem z przedmiotu Umowy w określonym
w niej zakresie, i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie takie roszczenia po poinformowaniu
przez Zamawiającego o ich zgłoszeniu albo, w przypadku kwestionowania tak
zgłaszanych
roszczeń,
przystąpić
do
prowadzonych
postępowań
sądowych
i pozasądowych mających za przedmiot tego rodzaju roszczenia, a następnie,
w przypadku gdy to nastąpi, pokryć zasądzone prawomocnym wyrokiem i zapłacone
przez Zamawiającego kwoty odszkodowań lub inne zasądzone kwoty (względnie
zaspokoić roszczenie bezpośrednio w miejsce Zamawiającego) albo pokryć kwoty,
zobowiązanie do uiszczenia, których na rzecz zgłaszającego roszczenie powstało
w wyniku polubownego rozwiązania sporu za uprzednią pisemną zgodą Wykonawcy.
W przypadku kwestionowania przez Wykonawcę zgłaszanego Zamawiającemu
roszczenia, gdy kwota odszkodowania lub inna należność pieniężna, nie będzie jeszcze
zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego Wykonawca nie ma
obowiązku pokrywania takiego roszczenia. Jednakże brak przystąpienia przez
Wykonawcę do postępowań sądowych lub pozasądowych mających za przedmiot
roszczenia względem Zamawiającego lub jego następców prawnych, mimo wezwania
Wykonawcy do powyższego, uprawnia Zamawiającego do postąpienia w stosunku do tak
zgłaszanych roszczeń wedle swego uznania na koszt Wykonawcy. W każdym przypadku
Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za szkodę poniesioną
w związku z wykonywaniem powyższych roszczeń, jeżeli okażą się one zasadne.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie ustosunkuje się do zawiadomienia Zamawiającego
o zgłaszanych roszczeniach we wskazanym tam terminie, jednak nie krótszy niż 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia lub nie przystąpi pomimo umożliwienia mu podjęcia
takich czynności przez Zamawiającego do toczących się postępowań mających za
przedmiot zgłaszane roszczenia, Zamawiający może, wedle swego uznania, doprowadzić
do zakończenia sporu poprzez zaspokojenie całości lub części zgłaszanych roszczeń,
i obciążyć nimi w drodze regresu Wykonawcę, wraz z dodatkowymi kosztami obsługi
prawnej z tego wynikłymi.
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11. Strony uzgadniają, że w przypadku gdyby w ramach Umowy były wykonywane prace
przy użyciu programów komputerowych, do których majątkowe prawa autorskie
przysługują Wykonawcy, w stosunku do wykonanych utworów Wykonawca nie będzie
zobowiązany do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego,
natomiast udzieli bezpłatnej i bezterminowej licencji na korzystanie z nich.
§5 Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie na
poniżej określonych zasadach.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie ustalana jako suma
iloczynu faktycznie Świadczonych Prac, zaakceptowanych w formie podpisanego przez
Zamawiającego Raportu Miesięcznego, i stawki za wykonaną jednostkę prac, zgodnie
z Załącznikiem nr 1.
3. Maksymalne wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy na podstawie Umowy nie może
przekroczyć kwoty …………….. W przypadku, jeżeli po upływie okresu obowiązywania
Umowy, limit, o którym mowa w zd. poprzednim, nie zostanie osiągnięty, Wykonawca
nie może sobie rościć prawa do jego realizacji po okresie obowiązywania Umowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w złotych polskich i rozliczane w okresach miesięcznych, tj.
za każdy miesiąc „z dołu”.
5. W przypadku Świadczenia Prac poza miejscem wskazanym w Umowie, w Raporcie
Miesięcznym
ujęte
zostaną
poniesione
przez
Wykonawcę,
uzasadnione
i udokumentowane koszty pobytu i podróży, o ile ich wysokość została uprzednio
uzgodniona przez Strony i zaakceptowana w formie pisemnej przez Zamawiającego.
6. Podstawą do wystawienia Faktury za dany miesiąc jest zaakceptowanie przez
Zamawiającego, poprzez podpisanie przez upoważnione osoby, Raportu Miesięcznego za
dany miesiąc.
7. W przypadku, gdy na wniosek Zamawiającego zwiększy się czasowy wymiar świadczenia
usług przez Konsultantów lub Zasoby Ludzkie w stosunku do wymiaru świadczenia usług
określonego w Umowie, wówczas dla usług świadczonych powyżej 8 godzin dziennie
(Dzień Roboczy) obowiązywać będą stawki godzinowe powiększone o 50%. Stawki
zostaną powiększone o 50% również w przypadku świadczenia usług w soboty, niedziele
i święta. Na każde żądanie Zamawiającego Konsultanci lub Zasoby Ludzkie podejmą
pracę w godzinach przekraczających czasowy wymiar świadczenia usług powyżej 8
godzin dziennie, przy czym w skali miesiąca liczba dodatkowych godzin nie powinna być
wyższa niż 40.
8. Ust. 7 nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 15, tj. nie będą traktowane jako
nadgodziny godziny odpracowywane przez Konsultanta lub Zasób Ludzki i za te godziny
nie będą obowiązywać stawki godzinowe powiększone o 50%.
9. Termin płatności Strony ustalają na 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę
obciążenia wymaganą kwotą konta Zamawiającego bezwarunkowym poleceniem
przelewu należności na rzecz Wykonawcy.
10. Faktury powinny być wystawiane i doręczane przez Wykonawcę na adres:
Centrum Informatyczne Edukacji, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.
11. Faktura powinna zawierać następującą nazwę (określenie) wykonanej usługi:
…………………….. Świadczenie prac przez Zasoby Ludzkie w okresie od dnia ….. do dnia…..
miesiąca ……. 201… r., zgodnie z Umową nr …….. z dnia……….
§6 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej
„Zabezpieczeniem” w wysokości ................ PLN (słownie: ..................................)
w formie ............................
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2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy po
wygaśnięciu Umowy.
§7 Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może od niniejszej Umowy odstąpić w przypadku, o którym mowa
w art. 145 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający może, od Umowy odstąpić, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie
cywilnym, jeżeli:
a. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy
lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
b. Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umową;
c. Nastąpi zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie
zamówienia i wspólnie je uzyskali;
d. Wykonawca w inny sposób, rażąco naruszy postanowienia Umowy;
e. W przypadku wymiany dwóch Konsultantów z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego;
f. W przypadku pięciu lub więcej nieskutecznych rekrutacji Zasobów Ludzkich w związku
z wymianą lub zastępstwem Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego, polegających na
niezaakceptowaniu przedstawionego Zasobu Ludzkiego przez Zamawiającego lub
niezdaniu przez ten Zasób Ludzki Testu.
3. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. W przypadku
odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, każdej ze Stron przysługiwać będzie
prawo do zachowania tego, co otrzymała od drugiej Strony w zamian za swoje
świadczenie.
4. Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od momentu
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.
§8 Zmiana Umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega
sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w sytuacji obiektywnej
konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem
art. 140 ust. 1 i 3 Ustawy:
a. zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia – zmiana ta może być związana
z koniecznością przyspieszenia realizacji zamówienia lub przedłużającym się czasem
akceptacji wyników postępowania;
b. zmiany warunków i terminów płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania
środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany
w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu
zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie
skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu
zamówienia;
c. zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana
wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie
sukcesji uniwersalnej;
d. innych zmian, o ile zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmian, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1
i 3 Ustawy w przypadku:
a. zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki
Umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub
Zamawiającego skutkujących nie możliwością realizacji przedmiotu Umowy;
b. powstanie nadzwyczajnych okoliczności zmian spowodowanych nadzwyczajnymi
okolicznościami (nie będących Siłą Wyższą), grożące rażącą stratą, których strony
nie przewidziały przy zawarciu Umowy.
10

Załącznik nr 3 do SIWZ

3. Zmiany wskazane w ust. 1 są dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia przez
Zamawiającego informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn
proponowanej zmiany.
4. Wszelkie dookreślenia lub uzupełnienia postanowień Umowy (w tym Załączników) pod
rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu
przez obie Strony, chyba że z szczególnych postanowień Umowy wynika coś innego.
§9 Kary umowne i odpowiedzialność
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
a. za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.
3;
b. za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- w wysokości 25% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 3;
c. w przypadku naruszenia poufności danych, o której mowa w § 10 - w wysokości 5%
wynagrodzenia netto, o którym mowa § 5 ust. 3, za każdy przypadek naruszenia;
d. w przypadku nieterminowej realizacji Umowy, wynikającej w szczególności z § 3 ust.
1 i 8, 17 - 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 5 ust. 3, za każdy dzień
opóźnienia;
e. w przypadku niezapewnienia Ciągłości Świadczenia Prac, w szczególności za każdy
Dzień Roboczy nieobecności Konsultanta lub Zasobu Ludzkiego, w tym również
wynikający z okoliczności opisanych w § 3 ust. 2 – w wysokości 500 zł za każdy dzień
nieobecności/niezapewnienia Ciągłości Świadczenia Prac. Kara nie jest naliczana
jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na niezapewnienie Ciągłości Świadczenia Prac np.
w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 9.
f. w przypadku gdy Konsultant lub Zasób Ludzki będzie wykonywał pracę w danym
Dniu Roboczym w Godzinach Pracy Zamawiającego w wymiarze krótszym niż
ustalony w Ofercie – w wysokości 50% stawki netto za wykonaną jednostkę prac,
zgodnie z Załącznikiem nr 1, z zastrzeżeniem § 3 ust. 15 i 16.
2.

3.

4.

5.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych z uwzględnieniem określonych w Umowie zasad
regulujących zakres odpowiedzialności Stron.
Zapłata kar umownych w pierwszej kolejności nastąpi poprzez zaspokojenie roszczeń
Zamawiającego z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, w dalszej kolejności –
z tytułu wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
W przypadku wyczerpania środków, o których mowa w § 5 ust. 3, Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty kary umownej na rachunek bankowy
Zamawiającego w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego do zapłaty kary
umownej.
Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy
wyłączają jedynie zdarzenia Siły Wyższej, których nie można było przewidzieć i którym
nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności.

6.

Kary umowne podlegają sumowaniu.

7.

Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia, o którym mowa
w §5 ust. 3.

§10 Poufność
1. Strony zobowiązują się dostarczać sobie informacje oraz zapewnić dostęp do
posiadanych informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy i wyłącznie w celu
jej wykonania.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie Informacje Poufne
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

drugiej Strony, do których miała dostęp w związku z wykonaniem niniejszej Umowy,
z taką samą starannością jak swoje własne informacje poufne o takim charakterze.
Dostęp do Informacji Poufnych dotyczy osób z personelu Wykonawcy i Zamawiającego
w tym Konsultantów i Zasoby Ludzkie, które zostaną wyznaczone do wykonywania
zleconych usług wymagających wiedzy i dostępu do takich informacji.
Strony zobowiązują się do zachowania w poufności Informacji Poufnych w trakcie trwania
Umowy a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres 12 miesięcy od dnia
rozwiązania niniejszej Umowy lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny.
O ile nie jest to niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, żadne Informacje Poufne nie
mogą być kopiowane lub powielane bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, dotyczącej
danych Informacji Poufnych.
Niniejsza Umowa nie zakazuje ani nie ogranicza wykorzystania przez Wykonawcę
informacji, które są publicznie znane i dostępne dla osób trzecich.
Żadna ze Stron nie może opublikować jakiejkolwiek informacji otrzymanej od drugiej
Strony bez pisemnej zgody tej Strony, której informacja dotyczy.
Żadna ze stron nie może domagać się traktowania jako poufnych informacji, które są
publicznie znane lub uzyskała je zgodnie z prawem i bez klauzuli poufności od osób
trzecich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji Konsultantów lub
Zasobów Ludzkich w celu uzyskania przez nich certyfikatów dostępu do informacji
poufnych lub dostępu do informacji niejawnych.
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy każdy Konsultant lub Zasób Ludzki
musi podpisać Zobowiązanie „Oświadczenie o Zachowaniu Poufności”, którego wzór
stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Podpisane oświadczenie przechowywane jest
w siedzibie Zamawiającego.

§11 Postanowienia końcowe
1. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy Strony zobowiązują się niezwłocznie
dokonać wszystkich rozliczeń pomiędzy sobą, nie później jednak, niż w ciągu 30
(trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy.
2. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy, Wykonawca zwróci
Zamawiającemu wszelkie materiały uzyskane przez niego lub przez Konsultantów lub
Zasoby Ludzkie w związku z usługami świadczonymi w ramach realizacji przedmiotu
Umowy.
3. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy Strony podejmą wspólne działania
zmierzające do przekazania posiadanej dokumentacji.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy
Ustawy, polskiego kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie. W przypadku braku jednomyślności dla rozstrzygnięcia sporu, w terminie
21 dni od powiadomienia przez jedną ze Stron o powstaniu okoliczności spornych, spór
zostanie poddany Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
7. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
8. Załącznikami do niniejszej Umowy są:
Załącznik nr 1 – Oferta
Załącznik nr 2 – wzór Raportu Tygodniowego
Załącznik nr 3 – wzór Raportu Miesięcznego
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie do zachowania poufności
Załącznik nr 5 –Opis przedmiotu zamówienia
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WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

…………………………….

……………………………………
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
ZOBOWIAZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
Ja niżej podpisany ......................................................., legitymujący się dowodem
osobistym serii…......., numer............................., oświadczam iż w związku z realizacją
Umowy nr ………………………. („Umowa”) zobowiązuję się wobec Centrum Informatycznego
Edukacji do zachowania poufności i przestrzegania przepisów zawartych w niżej
wymienionych ustawach i zapisach.
Zobowiązuję się w szczególności do:
•
•

•
•
•

•
•

zachowania poufności danych osobowych do których mogę mieć wgląd w ramach
wykonywania zleconych prac projektowych,
nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przez co rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje finansowe, techniczne,
technologiczne oraz organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, do których miałem dostęp w związku z udziałem w realizacji
Umowy,
nie wykonywania nieautoryzowanych przez Zamawiającego kopii kodu źródłowego
Systemu Informacji Oświatowej,
nie wynoszenia i nie przesyłania poza Centrum Informatyczne Edukacji żadnych
informacji, dokumentacji oraz kodu źródłowego Systemu Informacji Oświatowej,
nieujawniania informacji o architekturze, sposobie konstrukcji, sposobie działania,
komunikacji,
archiwizacji,
zabezpieczeniach
oraz
konfiguracji
rozwiązań
informatycznych stanowiących łącznie System Informacji Oświatowej i wszystkich
innych informacji powiązanych z tym systemem,
nie podejmowania żadnych działań, które umożliwiłyby nieuprawniony dostęp do
Systemu Informacji Oświatowej osobom trzecim,
niezwłocznego poinformowania Dyrektora Centrum Informatycznego Edukacji
o podejrzeniu złamania zasad zachowania poufności przez inne osoby.

W przypadku zakończenia mojej pracy, dotyczącej wykonywania określonych
czynności na rzecz Centrum Informatycznego Edukacji, zobowiązuję do bezterminowego
nierozpowszechniania i niewykorzystywania Informacji Poufnych zdobytych w trakcie
wykonywania określonych czynności na rzecz Centrum Informatycznego Edukacji.
Potwierdzam, że jest mi wiadomo, że Informacjami Poufnymi są w szczególności
wszelkie informacje dotyczące Systemu Informacji Oświatowej, które nie zostały przekazane
do publicznej wiadomości, lub które Zamawiające określi jako poufne.
Oświadczam ponadto, że zapoznałem/zapoznałam się zakresem odpowiedzialności za
naruszenie złożonego zobowiązania do zachowania poufności, w szczególności:
1) Odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa
sprecyzowana jest w Kodeksie karnym:
a) art. 266 §1 “Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu,
ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub
naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2”
b) art. 267 § 1. “Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną,
otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do
przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne
14

Załącznik nr 3 do SIWZ

szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2”
c) art. 268 § 1. “Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub
zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia
osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”
d) art. 269b § 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom
urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa
określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 2, art. 268a § 1 albo § 2 w związku
z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne
dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie
komputerowym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
2) Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy
o ochronie danych osobowych przewidują:
a) Art. 49. 1. „Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest
dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe
lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność
wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,
nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”
b) Art. 50. „Kto administrując zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe
niezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.”
c) Art. 51. 1. „Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony
danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom
nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.”
d) Art. 52. „Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek
zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.”
e) Art. 53. „Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
f) Art. 54. „Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania
osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji
umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
____________________________
Podpis
____________________________
Data
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