
Wzór umowy 

     UMOWA nr ……. 

zawarta w dniu ...................... 202.. r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, 
reprezentowaną przez: 

………………. – Dyrektora ……………………… 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a firmą ……….. z siedzibą w ……….. pod adresem …………….., kod ………, zarejestrowaną 

w ………..…………….. pod numerem …………, o numerze NIP ………….. i REGON ……………., kapitale 
zakładowym w wysokości …………….. zł, oraz wniesionym aportem w wysokości ……………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………….  

zwaną dalej Wykonawcą, dalej wspólnie zwanych Stronami 

 

Definicje: 

Certyfikat Elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do 
weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby 
składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej 
osoby 

Dzień roboczy Przez dzień roboczy rozumie się dzień liczony od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00-16:00 za wyłączeniem dni przypadających w 
dni wolne od pracy określone w art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r.  poz. 90 ze zm.). 

Subskrybent Osoba fizyczna, odbiorca usług certyfikacyjnych, do której przypisany 
jest certyfikat klucza publicznego 

 

§ 1 
Przedmiot i Termin Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 
certyfikacyjnych polegających na: 
1.1. dostawie zestawów do podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości, 
1.2. odnawianiu Certyfikatów kwalifikowanych, 
1.3. świadczeniu usługi znakowania czasem wskazanych przez Zamawiającego Certyfikatów, oraz 

świadczeniu usług certyfikacyjnych związanych z obsługą wystawionych certyfikatów i 
znaczników czasu, 

1.4. unieważnieniu  lub zawieszeniu Certyfikatów na wniosek Zamawiającego, 
1.5. unieważnieniu Certyfikatu na wniosek Subskrybenta, 



1.6. powiadamianiu drogą elektroniczną Zamawiającego o konieczności odnowienia Certyfikatu 
kwalifikowalnego, co najmniej 14 dni przed upływem jego ważności. 

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 
3. Pojęcia występujące w Umowie zostały zdefiniowane w Definicjach oraz dokumentach 

określonych w § 2 ust. 3 Umowy. 
4. Umowę zawiera się od dnia jej podpisania na okres 24 miesięcy lub do dnia wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych w ramach Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.  
 

§ 2 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług certyfikacyjnych z należytą starannością — w 
sposób profesjonalny i na zasadach określonych w przepisach prawa i dokumentach, o których 
mowa w ust. 3. 

2. W ramach świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
w szczególności do: 
2.1. nieodpłatnego poświadczenia tożsamości subskrybentów, 
2.2. wygenerowania certyfikatów kwalifikowanych o rocznym lub dwuletnim okresie ważności 

na kartach kryptograficznych o wielkości karty płatniczej lub karty SIM zgodnie z 
zamówieniami przekazanymi przez Zamawiającego, 

2.3. zapewnienia dla każdego z subskrybentów oprogramowania do składania i weryfikacji 
bezpiecznego podpisu elektronicznego, z zastrzeżeniem możliwości instalowania tego 
oprogramowania na dowolnej liczbie stacji roboczych Zamawiającego, 

2.4. nieodpłatnego udostępnienia oprogramowania do weryfikacji podpisu elektronicznego, w 
celu umieszczenia go na stronie Zamawiającego. 

3. Przy realizacji niniejszej Umowy znajdują zastosowanie: publikowana na stronie internetowej 
Wykonawcy Polityka certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych oraz przepisy prawa, w tym 
regulujące świadczenie usług certyfikacyjnych. 

4. Procedura poświadczania tożsamości Subskrybentów będzie przeprowadzana w lokalizacjach 
wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się — po zawarciu niniejszej Umowy — do zawarcia z Subskrybentami 
indywidualnych umów o świadczenie usług certyfikacyjnych polegających na wystawieniu 
kwalifikowanego certyfikatu oraz usług certyfikacyjnych związanych z obsługą wystawionego 
certyfikatu i znaczników czasu. 

6. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę 
trzecią bez zgody Zamawiającego. 

§ 3 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do należytego wykonywania swoich obowiązków, w szczególności z 
uwzględnieniem postanowień zawartych w § 2 ust. 3 Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia do Wykonawcy, w miarę pojawiających się potrzeb, 
zapotrzebowania dotyczącego osób, dla których mają być wytworzone Certyfikaty. 

3. Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 2 dni od dnia podpisania Umowy do przekazania 
Wykonawcy wykazu pracowników upoważnionych do występowania z wnioskiem o 
unieważnienie i zawieszenie certyfikatu kwalifikowanego. 



4. Zamawiający zobowiąże subskrybentów wskazanych w Formularzu zgłoszenia certyfikacyjnego  
(zwany dalej Formularzem) do zawarcia z Wykonawcą indywidualnych umów na świadczenie 
usług certyfikacyjnych polegających na wystawieniu kwalifikowanego Certyfikatu. 

5. W przypadku każdorazowej zmiany danych zapisanych w Certyfikacie dotyczących 
Zamawiającego lub Subskrybenta, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia 
tego faktu Wykonawcy w celu unieważnienia Certyfikatu. 

6. Po każdorazowym otrzymaniu Certyfikatu przez Subskrybenta przypisanego do umowy z 
Wykonawcą, Zamawiający jest zobowiązany do spowodowania niezwłocznego, sprawdzenia 
przez Subskrybentów poprawności umieszczonych w nim danych przed jego użyciem (w 
szczególności przed wykonaniem pierwszego podpisu elektronicznego weryfikowanego przed 
użyciem tego certyfikatu). 
6.1. W przypadku, gdy dane Subskrybenta zawarte w Certyfikacie (kraj, imię/imiona, 

nazwisko/nazwiska, PESEL lub NIP, rola w jakiej występuje Subskrybent) nie będą zgodne z 
danymi zawartymi we wniosku o wystawienie Certyfikatu,  Wykonawca bezpłatnie 
wygeneruje i wyda nowy Certyfikat, zawierający prawidłowe dane. 

6.2. W przypadku, gdy dane Zamawiającego zawarte w Certyfikacie Subskrybenta (nazwa 
organizacji, nazwa jednostki organizacyjnej, województwo, miejscowość, adres pocztowy, 
limit pojedynczej transakcji, której można dokonać w sposób ważny przy użyciu certyfikatu) 
będą niezgodne z danymi określonymi dla danego Subskrybenta w Formularzu zgłoszenia 
certyfikacyjnego przekazanego Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt 
Wykonawcy, a Wykonawca bezpłatnie wygeneruje i wyda nowy Certyfikat, zawierający 
prawidłowe dane. 

§ 4 
Podstawowe zasady świadczenia usług 

1. Podstawą wytworzenia i wydawania certyfikatów jest zgłoszenie przez Zamawiającego do 
Wykonawcy — w sposób i w formie wymaganej przez Wykonawcę — danych koniecznych do 
świadczenia usług certyfikacyjnych. 

2. Wykonawca, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, dokonuje w lokalizacjach wskazanych w 
Załączniku nr 4 weryfikacji danych niezbędnych do wytworzenia i wydania certyfikatów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wydania i dostarczenia do   lokalizacji wskazanych w Załączniku 
nr 4, certyfikatów wraz z odpowiednim zestawem do składania i weryfikacji bezpiecznego 
podpisu elektronicznego (o ile dotyczy), w ciągu 5 Dni roboczych liczonych od daty przekazania 
przez Zamawiającego oryginałów prawidłowo wypełnionych dokumentów niezbędnych do 
otrzymania Certyfikatu przez poszczególnych Subskrybentów. 

4. Do 5 dnia kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec, październik) lub na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca przekaże listę osób, którym w ramach Umowy zostały wydane Certyfikaty, wraz z 
datą ich ważności. 

5. Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego, którym w ramach Umowy zostały wydane 
lub odnowione Certyfikaty, dostęp do szkolenia e-learningowego prezentującego jego używanie. 

6. Usługa kwalifikowanego znakowania czasem świadczona jest dla podpisów wskazanych przez 
Zamawiającego, niezależnie od ich wystawcy. 

7. Usługa znakowania czasem będzie aktywowana Subskrybentom w ciągu 5 dni na podstawie: 
7.1. zgłoszenia pisemnego — w przypadku Certyfikatów wydanych i odnowionych w ramach 

niniejszej Umowy, 
7.2. zgłoszenia pisemnego wraz z udostępnionym Certyfikatem — w przypadku certyfikatów 

wystawionych przez inne centra certyfikacyjne. 
 



§ 5 
Przedstawiciele Stron 

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, upoważnione są następujące 
osoby: 
1.1. po stronie Zamawiającego: …………………………………………………………………….. 

lub inne wskazane przez Zamawiającego. 

1.2. po stronie Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………. 

lub inne wskazane przez Wykonawcę. 

2. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu Strony czynności określonych w 
niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub 
wypowiedzenia. 

3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga 
poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na 
adresy Stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, 
pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 

5. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, doręczenie korespondencji na 
adres, o którym mowa w ust. 4, wywiera przewidziane prawem skutki prawne. 

§ 6 
Płatności 

1. Łączna wartość Umowy, stanowiąca górny limit wynagrodzenia Zamawiającego z tytułu realizacji 
Umowy, uwzględniająca wszelkie koszty, w tym wartość należnego podatku od towarów i usług 
(VAT), dojazd do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 4, weryfikacja subskrybentów, opłaty i 
wydatki Wykonawcy 
wynosi …………………………………………………………………..…….netto,……………………… brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………….). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 jest kwotą maksymalną. Zamawiający nie jest zobowiązany do 
wykorzystania powyższego limitu. 

3. Podstawą płatności z tytułu wykonania usług certyfikacyjnych jest indywidualny cennik usług 
certyfikacyjnych, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie płacone przez Zamawiającego z dołu, w 
wysokości odpowiadającej zrealizowaniu i odebranemu bez zastrzeżeń przedmiotowi Umowy, w 
ramach miesięcznego okresu rozliczeniowego, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy liczony 
będzie od dnia podpisania umowy do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym 
zawarto umowę. 

5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie przedstawiona przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń 
Protokół Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik 2 do Umowy, obejmujący Przedmiot Umowy 
za dany miesięczny okres rozliczeniowy. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 21 dni od dnia dostarczenia przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za dany okres, z 
załączonym podpisanym, przez obie Strony, bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru, na numer 
rachunku bankowego wskazany w fakturze. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do zwrotu odrębnie poniesionych kosztów. 



8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Za kontrolowanie maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 odpowiada Zamawiający. 

W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego 
przekraczającego maksymalne wynagrodzenie wskazane w ust. 1 Wykonawcy należy się 
wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem usług, o którym mowa w ust 3. 

10. Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób: Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
NIP:562-10-58-627 
REGON: 000000052 

11. Wykonawca powinien przesłać prawidłowo wystawioną fakturę na adres korespondencyjny: Skr. 
Poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1 lub złożyć osobiście w sekretariacie Biura Informatyki, tj. w pok. 
72, ul. Filtrowa 57 w Warszawie 

§ 7 
Gwarancje 

1. Wykonawca udziela gwarancji na elementy wchodzące w skład zamówienia (certyfikaty 
kwalifikowane, karty kryptograficzne, znakowanie czasem), na okres ważności certyfikatu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 5 Dni roboczych od daty zgłoszenia, chyba że 
Strony zgodnie ustalą inny termin. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe nie z jego winy. 

§ 8 
Licencje na oprogramowanie 

1. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 5 
Umowy, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezterminowe, niewyłączne, nieprzenoszalne, 
prawo do korzystania z licencji oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 2.3 i 2.4 Umowy. 
Warunki licencyjne związane z każdą odrębną licencją jednostanowiskową określa Załącznik nr 3 
do niniejszej Umowy (dostarczony przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania Umowy). 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowanie, nie narusza jakichkolwiek 
praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, 
prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do 
udzielenia licencji na oprogramowanie, które Wykonawca dostarczył zgodnie z postanowieniami 
§ 1 i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich. 

3. Wykonawca może wypowiedzieć licencje w przypadku poważnego naruszenia przez 
Zamawiającego warunków udzielonej licencji określonych w niniejszej Umowie, a Zamawiający 
nie zaprzestanie naruszania pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania stwierdzonych 
naruszeń. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca zobowiązany jest informować i udostępniać Zamawiającemu wszelkie powstałe 
aktualizacje dostarczonego wraz z certyfikatami oprogramowania, bez odrębnych opłat 
licencyjnych i w ramach usług serwisu gwarancyjnego. 

5. Wykonawca oświadcza, że aktualizacja oprogramowania, nie powoduje zmian pól eksploatacji 
określonych w Umowie. 

6. Oprogramowanie może zostać zainstalowane na dowolnej ilości sprzętu. 

§ 9 
Rozwiązanie i zmiana Umowy 



1. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 
— ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę jedynie w przypadku, gdy zaprzestaje 
świadczenia usług certyfikacyjnych, a jego praw i obowiązków nie przejmie inny kwalifikowany 
podmiot, z zachowaniem okresu wypowiedzenia równego 1 miesiąc. 

3. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian danych zawartych w Formularzu, 
najpóźniej na jeden dzień przed wytworzeniem Certyfikatów przez Wykonawcę. Zmiana tych 
danych nie wymaga aneksowania Umowy. 

5. Wzór Formularza oraz treść Polityki certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych, o której mowa 
w § 2 ust. 3, są ustalane jednostronnie przez Wykonawcę. Niezwłocznie po ich zmianie 
Wykonawca informuje Zamawiającego o dokonanej zmianie oraz dostarcza aktualną wersję 
dokumentu w formie elektronicznej na adres: …………………………@……………………………….. 

6. Zamawiający potwierdza, że Polityka certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych, o której 
mowa w § 2 ust. 3, została mu udostępniona przed zawarciem Umowy w taki sposób, że 
przechowywanie, odtwarzanie i odczytanie tego dokumentu nie stwarza i nie stwarzało żadnych 
trudności. Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z tym dokumentem i akceptuje go. 

7. W przypadku skrócenia ważności certyfikatu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu płatności za wystawienie certyfikatu, proporcjonalnie 
do pozostałego okresu ważności. Kwota ta stanowi całkowitą odpowiedzialność Wykonawcy z 
tytułu skrócenia ważności certyfikatu. 

8. W przypadku skrócenia ważności certyfikatu z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (w 
tym w przypadku unieważnienia certyfikatu z powodu innego niż błąd Wykonawcy), płatności nie 
są zwracane. 

§ 10 

Dane osobowe 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w ramach niniejszej Umowy i realizowanych na jej 

podstawie działań, może wejść w posiadanie i może przetwarzać dane osobowe Subskrybentów.  
2. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe Subskrybentów zgodnie z Rozporządzeniem 

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 zwanym dalej Rozporządzeniem 
2016/679.  

3. Wykonawca jako administrator, w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 odpowiedzialny jest za 
przetwarzanie udostępnionych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności wskazanego powyżej Rozporządzenia 
2016/679.  

4. Wykonawca uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze 
zagrożenia, zobowiązany jest posiadać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
przetwarzanie udostępnionych danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem 
2016/679. 

§11.  
Klauzula poufności 



1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 
wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób 
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i 
formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i 
informacji: 

2.1. dostępnych publicznie; 
2.2. otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
2.3. które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 
2.4. w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie 
takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
4.1. dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
4.1. niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z 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 ewentualne 
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 
własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 
działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie 
pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres  i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje 
Poufne. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno 
podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

§ 12. 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie w jego imieniu żądań odnowienia certyfikatu przez 
Subskrybenta, któremu certyfikat został wydany na podstawie niniejszej Umowy. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 
polubownie. 

3. W przypadku, kiedy polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe, spory te zostaną 
poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  



4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

6. Integralną część Umowy stanowi: 
6.1. Załącznik nr 1 — Indywidulany cennik usług certyfikacyjnych, 
6.2. Załącznik nr 2 — Wzór Protokołu odbioru, 
6.3. Załącznik nr 3 — Warunki licencyjne, 
6.4. Załącznik nr 4 – Wykaz lokalizacji. 

 

 

……………………………..       ………………………………………… 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
do Umowy nr ………………………………………. 

 

Indywidualny cennik usług certyfikacyjnych 

Lp. Nazwa towaru / usługi zgodna z cennikiem Cena jednostkowa brutto 
Dostawa zestawów do podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości 

1 

Podpis elektroniczny typ 1: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność - 1 rok; 
- karta kryptograficzna: duża formatu karty płatniczej; 
- czytnik kart kryptograficznych: standardowy czytnik z kablem 
do obsługi kart kryptograficznych w formacie karty płatniczej; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę czytnika i 
karty kryptograficznej 

 

2 

Podpis elektroniczny typ 2: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność - 2 lata; 
- karta kryptograficzna: duża formatu karty płatniczej; 
- czytnik kart kryptograficznych: standardowy czytnik z kablem 
do obsługi kart kryptograficznych w formacie karty płatniczej; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę czytnika i 
karty kryptograficznej 

 

3 

Podpis elektroniczny typ 3: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność - 1 rok; 
- karta kryptograficzna: mała formatu karty SIM; 
- czytnik kart kryptograficznych: lekki i niewielki czytnik kart 
formatu karty SIM, podłączany bezpośrednio do portu USB stacji 
komputerowej, niewymagający żadnych kabelków 
połączeniowych; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę czytnika i 
karty kryptograficznej 

 

4 

Podpis elektroniczny typ 4: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność - 2 lata; 
- karta kryptograficzna: mała formatu karty SIM; 
- czytnik kart kryptograficznych: lekki i niewielki czytnik kart 
formatu karty SIM, podłączany bezpośrednio do portu USB stacji 
komputerowej, niewymagający żadnych kabelków 
połączeniowych; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę czytnika i 
karty kryptograficznej 

 

5 

Podpis elektroniczny typ 5: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność - 1 rok; 
- karta kryptograficzna: duża formatu karty płatniczej; 
- czytnik kart kryptograficznych: brak; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 

 



bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę karty 
kryptograficznej 

6 

Podpis elektroniczny typ 6: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność - 2 lata; 
- karta kryptograficzna: duża formatu karty płatniczej; 
- czytnik kart kryptograficznych: brak; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę karty 
kryptograficznej 

 

7 

Podpis elektroniczny typ 7: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność - 1 rok; 
- karta kryptograficzna: mała formatu karty SIM; 
- czytnik kart kryptograficznych: brak; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę karty 
kryptograficznej 

 

8 

Podpis elektroniczny typ 8: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność - 2 lata; 
- karta kryptograficzna: mała formatu karty SIM; 
- czytnik kart kryptograficznych: brak; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę karty 
kryptograficznej 

 

Odnawianie certyfikatów kwalifikowanych świadczone w formie usługi 

9 

Odnowienie podpisu elektronicznego typ 1: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność - 1 rok; 
- w wymianą karty: duża formatu karty płatniczej; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę karty 
kryptograficznej 

 

10 

Odnowienie podpisu elektronicznego typ 2: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność - 1 rok; 
- w wymianą karty: mała formatu karty SIM; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę karty 
kryptograficznej 

 

11 

Odnowienie podpisu elektronicznego typ 3: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność certyfikatu kwalifikowanego 
- 1 rok; 
- bez wymiany karty; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę karty 
kryptograficznej 

 

12 

Odnowienie podpisu elektronicznego typ 4: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność certyfikatu kwalifikowanego 
- 2 lata; 
- w wymianą karty: duża formatu karty płatniczej; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę karty 
kryptograficznej 

 

13 Odnowienie podpisu elektronicznego typ 5:  



- certyfikat kwalifikowany: ważność certyfikatu kwalifikowanego 
- 2 lata; 
- w wymianą karty: mała formatu karty SIM; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę karty 
kryptograficznej 

14 

Odnowienie podpisu elektronicznego typ 6: 
- certyfikat kwalifikowany: ważność certyfikatu kwalifikowanego 
- 2 lata; 
- bez wymiany karty; 
- oprogramowanie: umożliwiające składanie i weryfikację 
bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz obsługę karty 
kryptograficznej 

 

Świadczenie usługi znakowania czasem wskazanych przez Zamawiającego certyfikatów 

15 
Kwalifikowany znacznik czasu typ 1: 
- pakiet 100 znaczników; 
- okres ważności: 1 rok 

 

16 
Kwalifikowany znacznik czasu typ 2: 
- pakiet 500 znaczników; 
- okres ważności: 1 rok 

 

17 
Kwalifikowany znacznik czasu typ 3: 
- pakiet 1000 znaczników; 
- okres ważności: 1 rok 

 

18 
Kwalifikowany znacznik czasu typ 4: 
- pakiet 5000 znaczników; 
- okres ważności: 1 rok 

 

19 
Kwalifikowany znacznik czasu typ 5: 
- pakiet 10000 znaczników; 
- okres ważności: 1 rok 

 

 

  



Załącznik nr 2 

do Umowy nr ………………………………………. 

 

Protokołu odbioru 

Warszawa, dnia …………………………. 

Miejsce dostawy: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na podstawie § 6 ust. 5 ww. Umowy dokonano odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie: 

Lp. Opis Liczba zestawów Uwagi 
    
    
    
 

za okres …………………………………………………………………………………………………………….  

Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie / nie został wykonany 
w terminie* 

* niepotrzebne skreślić 

Wyjaśnienie ewentualnych przyczyn opóźnienia: 

1. Nastąpiło opóźnienie wykonania Umowy o ………………. dni.  
2. Zgodnie z Umową wykonanie Umowy powinno nastąpić do dnia ………………………………..  
3. Faktyczne wykonanie Umowy nastąpiło w dniu ……………………………….  
4. Przyczyny opóźnienia wykonania Umowy są następujące:  

4.1. ……………………………………………………….. co spowodowało opóźnienie o ………………… dni 
(przyczyna leży po stronie Wykonawcy), 

4.2. …………………………………………………………. co spowodowało opóźnienie o ………………… dni 
(przyczyna nie leży po stronie Wykonawcy).  

 

UWAGI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*. 

 

 

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

Za Zamawiającego      Za Wykonawcę 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Umowy nr ………………………………………. 

 

Warunki licencyjne  

(zostanie uzupełniony przed podpisaniem umowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

do Umowy nr ………………………………………. 

WYKAZ LOKALIZACJI 

 Nazwa Lokalizacji Adres Telefon miejski 

1. Centrala NIK 

02-056 Warszawa 
 ul. Filtrowa 57 

fax (22) 444-54-10 

(22) 444-50-00 

2. Delegatura w Białymstoku 

15-950 Białystok 
ul. Akademicka 4 

fax (85) 874-81-33 

(85) 874-81-00 

3. Delegatura w Bydgoszczy 

85-131 Bydgoszcz ul. 
Wały Jagiellońskie 12 

fax (52) 567-58-60 

(52) 567-58-00 

4. Delegatura w Gdańsku 

80-853 Gdańsk  
 ul. Wały Jagiellońskie 36 

fax (58) 768-36-05 

(58) 768-36-00 

5. Delegatura w Katowicach 

40-039 Katowice 
 ul. Powstańców 29 

fax (32) 784-42-31 

(32) 784-42-00 

6. Delegatura w Kielcach 

25-955 Kielce 
Al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego nr 4 

fax (41) 249-91-05 

(41) 249-91-00 

7. Delegatura w Krakowie 

30-038 Kraków 
 ul. Łobzowska 67 

fax (12) 342-34-44 

(12) 342-34-00 

8. Delegatura w Lublinie 

20-001 Lublin 
 ul. Okopowa 7 

fax (81) 461-31-11 

(81) 461-31-00 

9. Delegatura w Łodzi 

93-106 Łódź 
 ul. Kilińskiego 210 

fax (42) 239-32-90 

(42) 239-32-00 



 

 

 

10. Delegatura w Olsztynie 

10-165 Olsztyn 
 ul. Artyleryjska 3e 

fax (89) 678 82  30 

(89) 678-82-00 

11. Delegatura w Opolu 

45-075 Opole 
 ul. Krakowska 28 

fax (77) 449-70-99 

(77) 449-70-00 

12. Delegatura w Poznaniu 

61-662 Poznań 
 ul. Dożynkowa 9H 

fax (61) 655-62-01 

(61) 655-62-00 

13. Delegatura w Rzeszowie 

35-016 Rzeszów 
 ul. Kraszewskiego 8 

fax (17) 780-23-06 

(17) 780-23-00 

14. Delegatura w Szczecinie 

71-420 Szczecin 
 ul. Jacka Odrowąża 1 

fax (91) 831-39-66 

(91) 831-39-00 

15. Delegatura we Wrocławiu 

50-044 Wrocław 
 ul. Piłsudskiego 15/17 

fax (71) 711-83-50 

(71) 711-83-00 

16. 
Delegatura w Zielonej 
Górze 

65-213 Zielona Góra 
 ul. Podgórna 9a 

fax (68) 410-66-39 

(68) 410-66-00 

17. 
Ośrodek Szkoleniowy w 
Goławicach 

Goławice Drugie 

05-180 Pomiechówek 

fax (22) 451 23 00 

(22) 451-22-00 


