ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie licencji (subskrypcja) i świadczenie usług
wsparcia technicznego, na poziomie standard, dla użytkowanego przez
Zamawiającego oprogramowania firmy Oracle, wyszczególnionego w
Załączniku nr 1 (dalej jako „Oprogramowanie”), w celu zapewnienia
poprawnego i nieprzerwanego (stabilnego) działania Oprogramowania, na
zasadach określonych w niniejszej umowie, przez okres od dnia 22.02.2019 r.,
albo od dnia podpisania umowy, jeżeli nastąpi on po dniu 22.02.2019 r., przez
okres 12 miesięcy.
2. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1, poprzez serwis
My Oracle Support (za pomocą numeru CSI - Customer Support Identifier),
w odniesieniu do Oprogramowania, w następującym zakresie:
1)

dostarczania nowych wersji i aktualizacji programów, poprawek,
ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa i aktualizacji programów
korygujących o znaczeniu krytycznym;

2)

dostarczania aktualizacji związanych
prawnych i dostosowawczych;

3)

dostarczania skryptów rozszerzających;

4)

certyfikacji dla nowych produktów/wersji produktów innych firm;

5)

dostarczania ważniejszych wersji Oprogramowania obejmujących
ogólne wersje serwisowe, zawierających nowe funkcje i aktualizacji
dokumentacji
dostępnych
za
pośrednictwem
serwisu
.....................................................;

6)

całodobowej obsługi zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia
- świadczenia pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń, w
formie elektronicznej (poprzez My Oracle Support) lub telefonicznej,
w dni robocze w godzinach ………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy) w
języku polskim oraz przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w
języku angielskim przez dział Asysty Technicznej Oracle pod
numerem telefonu: …………………………...;

7)

elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanych
produktów,
biuletynów
technicznych
Oracle,
poprawek
programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów
technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez
internetowy
serwis
asysty
technicznej
pod
adresem
http://myoraclesupport.oracle.com;

8)

obsługi klientów w kwestiach pozatechnicznych w standardowych
godzinach pracy;

9)

udzielenie wsparcia technicznego Zamawiającemu w przypadku
przeniesienia licencji oprogramowania na inną platformę systemową
np. Intel, Unixware, Linux, AIX, Solaris, Windows, RISC;

10)

zakres świadczonej usługi Asysty Technicznej określony jest na
poziomie nie niższym niż standardowy/podstawowy, na warunkach
określonych
przez
producenta
oprogramowania
w
http://www.oracle.com/pl/support/policies/index.html,

z

podatkami,

aktualizacji
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dalej jako „Asysta Techniczna” (z ang. Software Update License & Support).
3. Z zastrzeżeniem ust. 2, świadczenie usług Asysty Technicznej odbywać się
będzie zgodnie z zasadami określonymi przez producenta oprogramowania,
zawartymi w Załączniku nr 3 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu, w ramach
wynagrodzenia, możliwość korzystania z autoryzowanych przez Producenta
oprogramowania wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy , warsztatów dla
administratorów Zamawiającego w wymiarze nie mniejszym niż 50 000
punktów Learning Credits. Warsztaty będą realizowane w dwóch wariantach:
a) warsztaty digital w oparciu o Oracle Unlimited Product Learning Subsrciption;
b) warsztaty stacjonarne. Harmonogram przeprowadzenia warsztatów zostanie
ustalony po zawarciu umowy. W celu przeprowadzenia warsztatów Wykonawca
udostępni Zamawiającemu środowisko Oracle Public Cloud w wymiarze nie
mniejszym niż 50 000 Oracle Universal Credits na okres obowiązywania
Umowy.
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY
§ 2
1. Rozpoczęcie świadczenia usług Asysty Technicznej, w każdym z etapów
realizacji Umowy, określonych w § 7 ust. 2 Umowy, potwierdzone zostanie
przez Zamawiającego w protokołach zdawczo-odbiorczych podpisanych przez
przedstawicieli Stron. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w formie
pisemnej, w dwóch egzemplarzach i podpisane przez Wykonawcę niezwłocznie
po uznaniu przez niego, że rozpoczął świadczenie usług Asysty Technicznej w
danym etapie realizacji Umowy, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty
faktycznego rozpoczęcia świadczenia ww. usług w danym etapie. Następnie
protokoły zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego. Zamawiający
będzie uprawniony do podpisania ww. protokołów po stosownej weryfikacji
faktów opisanych w protokołach. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 4 do
Umowy.
2. W ramach weryfikacji poprawności realizacji przedmiotu Umowy, przed
podpisaniem protokołów zdawczo-odbiorczych określonych w ust. 1,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu świadczenia usług
Asysty Technicznej, w tym tego czy Wykonawca zapewnił Zamawiającemu
stosowną subskrypcję (licencję) na korzystanie z Oprogramowania oraz
wsparcie (asystę) jego producenta.
3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych,
określonych w Umowie, za Strony, są osoby wskazane w § 9 Umowy.
4. Za datę odbioru usług uważa się datę podpisania przez Zamawiającego
protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że inna data została wskazana przez
Zamawiającego w samym protokole.
5. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub
Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na
prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia
od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po
odbiorze.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, na jego każde
żądanie, o przebiegu wykonywania poszczególnych elementów przedmiotu
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Umowy i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania,
w tym przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji.
7. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
dwóch dni roboczych od zaistnienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na
wykonywanie poszczególnych elementów przedmiotu Umowy, informować
Zamawiającego o danej okoliczności. Powyższe informacje przekazywane będą
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłaszania Wykonawcy uwag, poleceń i
wskazówek dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, a Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania się do nich.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Asysty Technicznej w sposób
zapobiegający utracie danych Zamawiającego, w tym także tych, do których
będzie miał dostęp w trakcie wykonywania usług. W przypadku, gdy wykonanie
danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu o
rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca
zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem
do wykonania takiej czynności lub z chwilą przekazania takiej rekomendacji
Zamawiającemu.
10.Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i
profesjonalnymi kwalifikacjami, a także środkami niezbędnymi do należytego
wykonania Umowy zgodnie z dobrymi praktykami i uznanymi standardami w
branży usług wsparcia technicznego Oprogramowania.
11.Wykonawca zobowiązuje się, podczas realizacji przedmiotu Umowy, do
przestrzegania ogólnych zasad użytkowania sprzętu informatycznego
stanowiącego część infrastruktury Zamawiającego oraz oprogramowania
wdrożonego w jego środowisku informatycznym. W przypadku, gdyby te
zasady odbiegały znacząco od standardowych zasad użytkowania sprzętu
informatycznego oraz oprogramowania, Wykonawca zostanie pouczony o tym
przez Zamawiającego, a zasady postępowania w tego rodzaju sytuacjach
zostaną uzgodnione przez przedstawicieli Stron, o których mowa w § 9 Umowy.
12.W przypadku dostarczenia jakichkolwiek utworów przez Wykonawcę w ramach
usług Asysty Technicznej przenosi on na Zamawiającego, bezpłatnie, na
terytorium Polski, autorskie prawa majątkowe do takich utworów na polach
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, na czas nieokreślony.
13.Wykonawca zobowiązuje się, że uprawniony w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji na
korzystanie z Oprogramowania, uprawniającej Zamawiającego lub jego
następców prawnych do korzystania z Oprogramowania przez okres 12
miesięcy, na terytorium Polski - wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb
Zamawiającego - w zakresie standardowo określonym przez producenta
Oprogramowania dla użytkownika końcowego. Udzielenie powyższej licencji
następuje najpóźniej z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu
zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Powyższe ma
zastosowanie odpowiednio do udostępnionej Zamawiającemu dokumentacji, w
tym użytkownika i powstałej po zakończeniu wdrażania modyfikacji i
aktualizacji Oprogramowania, a także powykonawczej.
14.Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania posiadania przez jego
certyfikowanych inżynierów serwisowych, na każde żądanie Zamawiającego,
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przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, certyfikatów koniecznych do
świadczenia usług Asysty Technicznej.
WARUNKI ŚWIADCZENIA ASYSTY TECHNICZNEJ
§3
1. W przypadku niezgodności treści postanowień Umowy z zasadami udzielania
wsparcia technicznego dla Oprogramowania określonymi przez jego
producenta, pierwszeństwo mają te zasady.
2. Szczegółowy zakres i zasady świadczenia usług Asysty Technicznej, dostępne
są na stronie …………………………………. Wykonawca zobowiązuje się śledzić zmiany
tychże zasad, publikowane przez producenta Oprogramowania oraz świadczyć
usługi zgodnie z najbardziej aktualnymi w danym czasie zasadami.
3. W przypadku niedostępności internetowego serwisu asysty technicznej
Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do przesłania Zamawiającemu,
drogą elektroniczną na adres skrzynki mailowej, zgłoszenia potwierdzenia
wpływu zgłoszenia serwisowego, zmiany statusu oraz powiadomienia przyjęcia
lub powiadomienia o sposobie rozwiązania. W przypadku braku możliwości
potwierdzenia przyjęcia lub powiadomienia o sposobie rozwiązania zgłoszenia
serwisowego pocztą elektroniczną, Wykonawca zobowiązuje się do
informowania Zamawiającego telefonicznie.
4. Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od dnia podpisana Umowy dostarczy do
siedziby Zamawiającego dokument na potwierdzenie zapewnienia Asysty
Technicznej dla Oprogramowania.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nośników najnowszych,
udoskonalonych, rozpowszechnianych wersji programów (produktów), o
których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 30 (trzydziestu)
dni liczonych od daty otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania
Zamawiającego na wskazaną przez Zamawiającego wersję programu.
Zapotrzebowanie musi zostać złożone przez Zamawiającego w formie pisemnej,
lub poprzez MyOracleSupport.
6. Świadczenie usług Asysty Technicznej nie może ograniczać praw
Zamawiającego do ewentualnej rozbudowy Oprogramowania, zgodnie z
zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego.
7. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.
WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY
§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ryczałtowe
wynagrodzenie łącznie w wysokości brutto ………………………………….. PLN
(słownie: ……………………………….. złotych, …………./100).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1, zgodnie z
poniższym harmonogramem:
1) 25% kwoty wynagrodzenia, określonego w ust. 1, tj. ………………………………
brutto PLN (słownie: ……………………………………………..), za wykonanie
przedmiotu Umowy w I Etapie realizacji Umowy,
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2) 25% kwoty wynagrodzenia, określonego w ust. 1, tj. ………………………………
brutto PLN (słownie: ……………………………………………..), za wykonanie
przedmiotu Umowy w II Etapie realizacji Umowy,
3) 25% kwoty wynagrodzenia, określonego w ust. 1, tj. ………………………………
brutto PLN (słownie: ……………………………………………..), za wykonanie
przedmiotu Umowy w III Etapie realizacji Umowy,
4) pozostałą
kwotę
wynagrodzenia,
określonego
w
ust.
1,
tj.
……………………………… brutto PLN (słownie: ……………………………………………..), za
wykonanie przedmiotu Umowy w IV Etapie realizacji Umowy,
3. Wartość usług dla poszczególnych produktów Oracle wymienionych w
Załączniku nr 1 określa Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
4. Kwoty określone w ust. 1 i 2 wyczerpują roszczenia finansowe Wykonawcy
związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy i nie podlegają zmianie.
5. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od
daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur
lub przesłania w formie elektronicznej (format PDF)na adres mailowy:
faktura@kowr.gov.pl), zaakceptowanych przez Zamawiającego (zgodnie z art.
20 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 9 Umowy).
6. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur za wykonanie przedmiotu
Umowy w każdym z etapów realizacji Umowy, stanowi podpisanie bez uwag
protokołów zdawczo-odbiorczych, określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
7. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturach.
8. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
KARY UMOWNE
§5
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w
następujących przypadkach i wysokości:
1) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia świadczenia usług
Asysty Technicznej określonego w § 1 ust. 1 Umowy – 1 % całkowitej
wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki;
2) niedokonania którejkolwiek z czynności składających się na usługi Asysty
Technicznej wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy w terminie określonym
Umową, a w jego braku w następnym dniu roboczym następującym po
otrzymaniu wezwania Zamawiającego – 1 % całkowitej wartości Umowy
brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień faktycznego
zaprzestania świadczenia (nieświadczenia) usług;
3) niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w § 1 ust. 4
Umowy – w wysokości 0,5% łącznej wartości Umowy brutto, określonej w §
4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień braku dostępu;
4) braku dostępu do zawartości strony internetowej, określonej w § 1 ust. 2
pkt 5 i 7 – w wysokości 0,5% łącznej wartości Umowy brutto, określonej w
§ 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień braku dostępu;
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5) naruszenia zasad ochrony informacji poufnych określonych w § 8 Umowy,
w tym „Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów” – w
wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
6) naruszenia zasad ochrony lub w przypadku naruszenia zasad przetwarzania
danych osobowych (w przypadku dostępu do nich) – w wysokości 20.000,00
zł za każdy przypadek naruszenia;
7) niezachowania przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, o
którym mowa w § 10 ust. 3 Umowy lub w przypadku jego wygaśnięcia w
trakcie Umowy i nie dostarczenia Zamawiającemu przed terminem
wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia kolejnego dokumentu
potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ww. ubezpieczenia wraz z
dowodem opłacenia odpowiedniej składki ubezpieczeniowej obejmującego
kolejny okres obowiązywania Umowy – 0,5 % całkowitej wartości Umowy
brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
dostarczeniu polisy;
8) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,
leżących po stronie Wykonawcy – 25 % całkowitej wartości brutto Umowy,
określonej w § 4 ust. 1.
2. W przypadku żądania kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego, Zamawiający nie może jednocześnie żądać od Wykonawcy
kary z innego tytułu tożsamego z podstawą odstąpienia, a gdy taka kara została
już zapłacona – ich kwota pomniejsza karę z tytułu odstąpienia od Umowy. Dla
uniknięcia wątpliwości kara umowna jest należna zarówno w przypadku
odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, zarówno
odstąpienia ze skutkiem do całej Umowy, jak i odstąpienia w części, jeżeli
Umowa lub przepis to przewiduje.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach
przewyższającego wysokość kar umownych.

ogólnych

odszkodowania

4. Kary umowne płatne będą przez Wykonawcę w terminie 30 dni od doręczenia
pisemnego wezwania do ich zapłaty.
5. Zamawiający może dokonać potrąceń naliczonych i należnych mu kar
umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na mocy odrębnego
oświadczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia
Zamawiającego bez potrzeby oczekiwania na potwierdzenie odbioru przesyłki
zawierającej oświadczenie woli Zamawiającego w tym zakresie.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania na
zasadach ogólnych, chyba że Umowa w danym przypadku przewiduje
modyfikację tych zasad.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób
trzecich, za pomocą których wykonuje przedmiot Umowy lub jego część, jak
za swoje własne.
3. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, w zakresie kar umownych określonych
Umową za zwłokę w wykonywaniu zobowiązań określonych w § 3 Wykonawca
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przyjmuje odpowiedzialność 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.
4. Wykonawca gwarantuje, że Asysta Techniczna świadczona będzie w sposób
profesjonalny zgodnie
ze standardami obowiązującymi w branży
informatycznej, a niniejsza gwarancja jest ważna przez okres 90 dni od
zakończenia Asysty Technicznej. Gwarancja zostaje udzielona z wyłączeniem
rękojmi.
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
§7
1. Umowa została zawarta na czas świadczenia usług objętych przedmiotem
umowy.
2. Strony ustalają
Technicznej:

następujący

harmonogram

świadczenia

usług

Asysty

1) Etap I – w okresie od dnia 22.02.2019 r. albo od dnia podpisania umowy,
jeżeli nastąpi on po dniu 22.02.2019 r. przez okres 3 miesięcy,
2) Etap II –przez okres 3 miesięcy od zakończenia Etapu I,
3) Etap III –przez okres 3 miesięcy od zakończenia Etapu II,
4) Etap IV –przez okres 3 miesięcy od zakończenia Etapu III.
3. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo
odstąpienia) bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku, w którym:
1) suma kar umownych, naliczanych na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1-4 przekroczy
10 % łącznej wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust 1;
2) Wykonawca nie zachowa ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, o którym mowa
w § 10 ust. 3 Umowy lub w przypadku jego wygaśnięcia w trakcie Umowy i
nie
dostarczenia
Zamawiającemu
przed
terminem
wygaśnięcia
dotychczasowego ubezpieczenia kolejnego dokumentu potwierdzającego
posiadanie przez Wykonawcę ww. ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia
odpowiedniej składki ubezpieczeniowej, obejmującego kolejny okres
obowiązywania Umowy;
3) Wykonawca naruszył obowiązujące postanowienia zawarte w „Wytycznych
Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów”;
4) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, 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.
Wykonawca może w takim przypadku żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.
4. Ponadto, w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób
wadliwy albo sprzeczny ze swoimi zobowiązaniami, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu
dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego
terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne
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prawo odstąpienia). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej lub
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z umownego prawa odstąpienia
od umowy w terminie 21 dni od daty, w której powziął wiadomość o przyczynie
uzasadniającej odstąpienie od Umowy (ust. 3) lub upływu terminu określonego
w ust. 4, jednakże w każdym przypadku nie później niż w terminie 3 miesięcy
od daty zaistnienia tej przyczyny.
6. W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od
Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Strony
uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu – o ile Umowa dalej wyraźnie nie
stanowi inaczej – ma skutek wyłącznie do pozostałej części odebranego Etapu
oraz nieodebranego Etapu w rozumieniu niniejszego paragrafu.
7. W przypadku rozwiązania Umowy na skutek odstąpienia od niej przez
Zamawiającego:
1) Wykonawca zachowa wynagrodzenie za faktycznie świadczone usługi i
dostawy w danym Etapie oraz uprawnienia nabyte przez Zamawiającego
na podstawie Umowy, takie jak autorskie prawa majątkowe lub udzielone
licencje, proporcjonalnie do terminu świadczenia usługi Asysty
Technicznej;
2) Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu, na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy, wynagrodzenia za niewykonaną część
Umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego odstąpienia od
Umowy. Wynagrodzenie, które Wykonawca zwróci Zamawiającemu
zostanie obliczone przez Zamawiającego proporcjonalnie do liczby dni, w
których wykonywanie Umowy nie było realizowane (po odstąpieniu od
Umowy), a następnie informacja o obliczonej tak kwocie zostanie
przekazana Wykonawcy;
3) jeżeli w ramach odebranych Etapów w rozumieniu pkt 1 Zamawiający nie
nabył licencji, Zamawiający – w ramach należnego Wykonawcy
wynagrodzenia – nabywa do nich standardowe licencje na aktualnych
zasadach określonych przed producenta Oprogramowania, z chwilą
złożenia oświadczenia o odstąpieniu; dla uniknięcia wątpliwości, udzielone
przez producenta Oprogramowania licencje pozostają w mocy po
rozwiązaniu Umowy na skutek odstąpienia od niej przez Zamawiającego;
4) z tytułu dostarczenia przez Wykonawcę licencji, w okresie od daty
otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy do dnia
ich zwrotu, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub
odszkodowanie.
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
§8
1. Z
zastrzeżeniem
przepisów
powszechnie
obowiązującego
prawa,
nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi
przepisami zakresie, Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich
informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich
bez uprzedniej zgody Strony, która jest ich administratorem.
2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1
wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
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3. Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji
prawnie chronionych, do których Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w
związku z realizacją przedmiotu umowy, bez względu na sposób
i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są
powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika
z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.
4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani
jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do
publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub
są znane Stronie z innych źródeł.
6. Wykonawca zobowiązuje się, przy realizacji przedmiotu Umowy, do
przestrzegania aktualnie obowiązujących postanowień zawartych w
„Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów” - stanowiących
Załącznik nr 4 do Umowy.
7. Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą
przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do
jej realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 osobowych opubl. w Dz.
Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1).
KOMUNIKACJA STRON
§9
1. W celu wyznaczenia osób odpowiedzialnych za nadzór nad należytym
wykonaniem przedmiotu Umowy i koordynację współpracy Stron, Strony
wyznaczają na swoich przedstawicieli:
1)
po
stronie
Zamawiającego
–
.............................
nr tel.
...................................,
oraz
.............................
nr tel.
................................... (w zastępstwie ww. osoby)
, a w kwestiach
związanych z rozliczaniem faktur za realizację umowy ……………………………nr tel.
oraz ………………………………………. nr tel. …………………………………..
2) po stronie Wykonawcy - tel. ……………………… i ……………………………,
……………………….

tel.

2. Strony zgodnie postanawiają, że wszelka korespondencja związana z realizacją
przedmiotu Umowy kierowana będzie na adresy siedzib Stron oznaczone w
komparycji Umowy. Ponadto w sytuacjach określonych w Umowie, Strony będą
kontaktować się za pomocą:
1) faksu:


nr Zamawiającego: (22) 376-70-30,



nr Wykonawcy: …………………………………………,

2) poczty elektronicznej:


adres Zamawiającego: ………………………………,



adres Wykonawcy: …………………………………………
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3. Ewentualne zmiany osób koordynujących, adresów siedzib, numerów
telefonów, adresów poczty elektronicznej czy adresów stron internetowych,
o których mowa w Umowie wymagają pisemnego poinformowania drugiej
Strony, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
4. Dla skuteczności otrzymania oświadczeń woli i wiedzy wystarczające jest
zachowanie przez Strony formy elektronicznej pod warunkiem wysłania
korespondencji na adresy wskazane w ust. 3.
5. Uznaje się, że Wykonawca dotrzymał odpowiednich terminów, określonych w
Umowie jeśli wymagany e-mail, znalazł się najpóźniej na serwerze poczty
elektronicznej Zamawiającego do godziny 16:00 ostatniego dnia terminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej Umowy
w przypadku zmiany:
a) „Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów” - wiążąca
będzie nowa treść ww. dokumentu, pod warunkiem przekazania jej treści
w formie pisemnej lub co najmniej na adres poczty elektronicznej
Wykonawcy, wskazany w Umowie;
b) terminu płatności należnej za wykonanie przedmiotu Umowy – zmiana o
okres niezbędny do uzyskania środków finansowych;
c) terminów - w razie zajścia przypadku siły wyższej;
d) zmiany zasad udzielania wsparcia technicznego dla Oprogramowania
określonych przez jego producenta w stosunku do treści Załącznika nr 3 wiążąca będzie nowa treść tychże zasad, chyba, że Zamawiający skorzysta
z prawa rozwiązania umowy z producentem Oprogramowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrudnienia niezależnego rzeczoznawcy w
celu weryfikacji poprawności wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
W przypadku negatywnej opinii ww. niezależnego rzeczoznawcy Zamawiający
zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami przedmiotowej
ekspertyzy, a Wykonawca zobowiązuje się te koszty ponieść w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania. Koszty ww. opinii nie mogą odbiegać znacząco od
stawek rynkowych za tego typu opinię wykonywane przez rzeczoznawców
posiadających odpowiednie kwalifikacji i doświadczenie.
3. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej adekwatne do przedmiotu Umowy,
ważne przez cały okres obowiązywania Umowy lub krótszy, pod warunkiem, że
będzie on przedłużany przez cały okres obowiązywania Umowy, na kwotę nie
mniejszą niż 4.500.000,00 zł. Przedłużenie powinno nastąpić przed upływem
poprzedniego okresu ubezpieczenia. Dokument potwierdzający posiadanie ww.
ubezpieczenia przez Wykonawcę na dzień zawarcia Umowy, wraz z dowodem
opłacenia odpowiedniej składki ubezpieczeniowej, stanowi Załącznik nr 6 do
Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnej innej umowy ani
porozumienia, których wykonywanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić
prawidłowe wykonanie Umowy.
5. Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swoich
uprawnień wynikających z Umowy, nie będzie to stanowić, ani też nie powinno
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być uważane za zrzeczenie się tych uprawnień.
6. Strony zgodnie oświadczają, iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy nie
niweczą jego uprawnień uregulowanych w postanowieniach Umowy
dotyczących: kar umownych, zasad zachowania poufności, ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Wykonawcy, prawa żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy, a także rękojmi.
7. Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, jak również
odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W sprawach nieuregulowanych Umową ma zastosowanie prawo polskie.
9. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy
będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
11.Załączniki, wskazane w Umowie, stanowią jej integralną część, tj.:
Załącznik nr 1

- Zestawienie Oprogramowania

Załącznik nr 2

- Wartość usług dla poszczególnych produktów Oracle

Załącznik nr 3

- Zasady świadczenia asysty technicznej

Załącznik nr 4

- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Załącznik nr 5

- „Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów”

Załącznik nr 6

- Dokument
potwierdzający
posiadanie
przez
Wykonawcę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej

Załącznik nr 7

- Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Wykonawcy (jeśli
konieczne)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE OPROGRAMOWANIA ORACLE
CSI /
Numer
licencji

Ilość

1 Oracle Partitioning - Processor Perpetual

14285331

6

Oracle Internet Developer Suite - Named User Plus
2 Perpetual

14285331

10

3 Change Management Pack - Processor Perpetual

14285331

6

4 Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual

14285331

6

Oracle Database Enterprise Edition - Processor
5 Perpetual

14285331

6

6 Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual

14285331

6

3699367

1

Oracle Database Enterprise Edition - Processor
8 Perpetual

13488232

4

9 Oracle Partitioning - Processor Perpetual

13488232

4

Oracle Internet Application Server Enterprise
10 Edition - Processor Perpetual

13488232

8

11 Oracle Partitioning - Processor Perpetual

13488233

4

Oracle Database Enterprise Edition - Processor
12 Perpetual

13488233

4

13 Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual

13488233

4

14 Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual

13488233

4

15 Change Management Pack - Processor Perpetual

13488233

4

Oracle SOA Suite for Oracle Middleware - Processor
16 Perpetual

15484132

4

Oracle Database Enterprise Edition - Processor
17 Perpetual

15808322

12

Oracle Real Application Clusters - Processor
18 Perpetual

15808322

24

19 Oracle Partitioning - Processor Perpetual

15808322

10

20 Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual

15808322

14

21 Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual

15808322

14

22 Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual

17747881

10

Oracle Database Enterprise Edition - Processor
23 Perpetual

17747881

10

24 Oracle Partitioning - Processor Perpetual

17747881

10

L.p.

Produkt

Oracle Internet Application Server Enterprise
7 Edition - Processor Perpetual

12

Oracle Database Enterprise Edition - Processor
25 Perpetual

20379271

1

26 Oracle Partitioning - Processor Perpetual

20379271

1

27 Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual

20379271

1

28 Oracle Database Enterprise Edition

OPL-28010147
2876-EC
Procesorów

29 Internet Application Server Enterprise Edition

OPL-2801018
2876-EC
Procesorów

30 Oracle Database Personal Edition

OPL-2710981854

18 Named
User Plus

31 Internet Developer Suite

OPL-040500001015-EC

7 Named
User Plus

32 Internet Developer Suite

OPL-280197946

3 Named
User Plus
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Załącznik nr 2
Wartość usług dla poszczególnych produktów Oracle

Załącznik nr 3
Zasady świadczenia asysty technicznej
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Załącznik nr 4
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
………………………, dnia ………..…………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
dotyczy Umowy nr …………………………. z dnia ……………………….(dalej jako Umowa”).
dot. ……….. Etapu realizacji Umowy
Strony potwierdzają, że usługi będące przedmiotem umowy, o którym mowa w §
1 Umowy, określonej powyżej zostały wykonane/uruchomione zgodnie /
niezgodnie* z postanowieniami w niej zawartymi.
Uwagi
Zamawiającego
przedmiotu Umowy):

(uniemożliwiające

odbiór

uruchomienia

……………………………………………….………………………………………………….………………………………
……………….………………………………………………………………………………………….………………………
………………………….……………………………………………….………………………………………………………
Zastrzeżenia Zamawiającego (nieuniemożliwiające odbioru uruchomienia
przedmiotu Umowy):
……………………………………………….………………………………………………….………………………………
……………….………………………………………………………………………………………….………………………
………………………….……………………………………………….………………………………………………………
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

………..……………………………..

…………………………………………

(podpis upoważnionej osoby)

(podpis upoważnionej osoby)

*/niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5
„Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów”

16

17

18

19

20

21

Załącznik nr 6
Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
z
tytułu
prowadzonej
działalności
gospodarczej

Załącznik nr 7
Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Wykonawcy (jeśli
konieczne)

22

