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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

WZÓR UMOWY  
BGO-BGZ. ………..2021 

  
 

zawarta w dniu  …….                                  2021 r. pomiędzy:  

Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowanym 
przez: 
………………..  - ………………………… 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a  

firmą ……………. z siedzibą w ………… pod adresem ul. ……………, kod …………, zarejestrowaną w Sądzie 
………… dla …………… w ……………, …. Wydział ……………, pod numerem ………. o numerze NIP …………., 
o kapitale zakładowym ………………. zł, 
reprezentowaną przez: 
………………… - ……………….. 
zwaną dalej Wykonawcą,  
w dalszej treści Umowy zwanych również „Stroną” lub łącznie „Stronami”, 
o następującej treści: 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa budowy i wsparcia 
technicznego platformy Business Intelligence, przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), ponieważ 
wartość Umowy jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

DEFINICJE 

Terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie: 

Termin Definicja 

Dokumentacja 
wszelkie dokumenty wytworzone lub dostarczone przez Wykonawcę w 

ramach realizacji Umowy  

Dzień Roboczy 

1) dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

2) inny dzień w którym pracownicy Zamawiającego odpracowują 

wolny dzień roboczy ustanowiony na podstawie wewnętrznych 

zarządzeń Zamawiającego. 

Roboczogodzina 

jednostka obliczeniowa równa jednej godzinie przepracowanej przez 

jedną osobę, przy czym jako jedną godzinę rozumie się rozpoczęty okres 

60 minut 

Podwykonawca 
każdy podmiot, z którym Wykonawca zawarł pisemną odpłatną umowę 

na wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy 

Produkt wszelkie programy komputerowe dedykowane, kody źródłowe, 
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Dokumentacja i inne utwory, które powstają w toku wykonywania Umowy 

w wyniku prac Wykonawcy  

Przerwa serwisowa 

okres, w którym Zamawiający i Wykonawca mogą przeprowadzić usługi i 

prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, które nie będą 

wliczane do czasu niedostępności Systemu 

System 

Platforma Analityczna Business Intelligence, wykonana w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy, opisana w Załączniku nr 1 do Umowy i 

objęta usługą Serwisu  

Serwis 

usługi dla Systemu polegające w szczególności na  

- usuwaniu błędów i awarii Systemu oraz ich skutków; 

- wykonywaniu zmian konfiguracji Systemu 

Asysta techniczna 
usługi dla Systemu polegająca w szczególności na udzielaniu pomocy na 

warunkach określonych w § 5 ust. 1 Umowy 

Strona Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu. 

Strony Łącznie: Zamawiający i Wykonawca. 

Umowa 
niniejsza Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze 

wszystkimi aneksami i załącznikami do Umowy. 
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§ 1. 
Przedmiot Umowy 

 Przedmiotem Umowy jest: 

1.1. budowa Systemu w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy  

1.2. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Serwisu Systemu, opisanego w 
Załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z § 4 i Załącznikiem nr 2 do Umowy (pkt I – II); 

1.3. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług Asysty technicznej,  w zakresie Systemu 
w wymiarze 600 roboczogodzin, zgodnie z § 5 i z Załącznikiem nr 2 do Umowy (pkt III – IV). 

 

§ 2. 
Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1.1 zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 3 
tygodnie od daty zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Serwisu Systemu o której mowa w § 1 ust. 1.2 w 
terminie 3 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Systemu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług Asysty technicznej w zakresie Systemu, o którym 
mowa w § 1 ust. 1.3 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania limitu 
roboczogodzin, o których mowa w § 1 ust. 1.3, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 

 

§ 3. 
Warunki realizacji budowy Systemu 

1. Przedstawienie wykonanych prac do odbioru następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego wiadomości 
na adresy email wskazane w § 7 ust. 1.1 o zrealizowaniu przedmiotu Umowy. W dniu przekazania 
powyższej wiadomości, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpowiednio kody 
źródłowe i wynikowe, paczki instalacyjne, zgodnie z § 6 ust. 11, dokumentację, zgodnie z § 6 ust. 12 lub 
hasła administracyjne zgodnie z § 6 ust. 14. 

2. Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych do odbioru prac i przekaże Wykonawcy oświadczenie o 
ich akceptacji albo zgłosi zastrzeżenia do zrealizowanych prac w terminie 3 Dni roboczych od dnia 
przedstawienia prac do odbioru przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do wykonanych prac, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ale nie 
krótszym niż 3 Dni robocze od dnia otrzymania zastrzeżeń usunie wady w wykonanych pracach.  

3. W przypadku braku wad w przekazanych przez Wykonawcę Produktach, Zamawiający dokonuje odbioru 
wykonanego przedmiotu Umowy.  

4. Do ponownego przedstawienia do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę zapisy dot. odbioru stosuje 
się w sposób tożsamy. 

5. Potwierdzeniem odbioru wykonanych prac, przekazania kodów źródłowych i wynikowych wraz z opisem, 
bibliotekami i instrukcją instalacji, Dokumentacji oraz haseł administracyjnych będą: Protokół Odbioru 
Systemu podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wzór Protokołu Odbioru Systemu stanowi 
Załącznik nr 3 do Umowy.  

6. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w związku z 
realizacją Umowy, wymagają formy pisemnej bądź elektronicznej z dochowaniem rygoru wykorzystania 
mechanizmów umożliwiających jednoznaczną identyfikację autora powiadomienia bądź informacji.  

7. Wszelkie oświadczenia Stron związane z przedstawieniem do odbioru wykonanych prac i zgłaszaniem 
zastrzeżeń lub wad w wykonanych pracach dokonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adresy email wskazane w ust. 1. 
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8. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo informacji przed wystąpieniem zagrożeń, w szczególności poprzez: 

8.1. zapewnienie stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa w warstwie infrastrukturalnej i 
sieciowej rozwiązania   

8.2. stosowanie silnych haseł; 

8.3. używanie legalnego oprogramowania;  

8.4. zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 
uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez: 

8.4.1. monitorowanie dostępu do informacji, 

8.4.2. czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem 
informacji, 

8.4.3. zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów 
operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji; 

8.5. zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie teleinformatycznym, polegającego 
w szczególności na: 

8.5.1. minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, 

8.5.2. ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, 

8.5.3. stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów 
przepisu prawa, 

8.5.4. zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych, 

8.5.5. redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych 
systemów teleinformatycznych, 

8.5.6. niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemu 
teleinformatycznego na możliwość naruszenia bezpieczeństwa. 

9. Wykonawca zapewni Zespół specjalistów dedykowanych do realizacji Umowy. Wymagania w zakresie 
Zespołu Wykonawcy oraz skład zespołu wskazane są w Załączniku nr 7 do Umowy.  

10. W trakcie obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastępowania za zgodą 
Zamawiającego członków personelu Wykonawcy innymi osobami. Każda zmiana w składzie zespołu 
Wykonawcy będzie wymagała uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. Zamawiający nie 
może odmówić zgody na uzasadnioną zmianę w zespole, o ile osoba mająca wejść w skład zespołu będzie 
posiadać wymagane doświadczenie i kwalifikacje określone w Załączniku nr. 7. 

11. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany członka personelu Wykonawcy w przypadku pojawienia się 
uzasadnionych zastrzeżeń, co do jego kwalifikacji, wiedzy, rzetelności lub terminowości wykonywania 
obowiązków. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany członka personelu na nowego, spełniającego 
wymagania określone w Załączniku nr 7, nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaprzestaniu wykonywania 
prac przez danego członka personelu Wykonawcy, w terminie 7 dni od nastąpienia tego zdarzenia.  

12. Wymiana personelu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o powyższej zmianie w formie pisemnej, 
oraz zapewnienia transferu wiedzy pomiędzy osobami zastępowaną i zastępującą, jak również realizacji 
innych obowiązków wynikających z Umowy względem nowego członka personelu. 
 

§ 4. 
Warunki realizacji usługi Serwisu Systemu 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi Serwisu Systemu z należytą starannością wymaganą od 
przedsiębiorców świadczących usługi IT, zgodnie z postanowieniami Umowy i dobrymi praktykami 
w realizacji przedmiotu. 
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2. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi 
dotyczące realizacji przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 5 Dni roboczych. 

3. Zamawiający po upływie każdego miesięcznego okresu świadczenia usługi Serwisu Systemu, dokonuje 
odbioru usługi na podstawie Raportu. Wzór Raportu stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.  

4. Świadczenie usługi Serwisu Systemu odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 
2 do Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć koordynatora w zespole Wykonawcy, którego zadaniem jest 
koordynowanie działań związanych ze świadczeniem usług oraz aktywna opieka nad obsługą zgłoszeń 
serwisowych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania, w tym także przez podmioty trzecie, analiz, testów, 
konfiguracji Systemu, jak również modyfikacji lub konfiguracji Systemu (po nabyciu autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych), nie tracąc jednocześnie uprawnień wynikających z niniejszej Umowy. 
Powyższe prawo przysługuje Zamawiającemu w szczególności w przypadku zawyżenia kosztów danej 
pracy przez Wykonawcę. Zamawiający każdorazowo informuje Wykonawcę o planowanym wykonaniu 
istotnej modyfikacji Systemu. Wykonawca nie odpowiada za błędy spowodowane nieautoryzowanymi przez 
Wykonawcę, modyfikacjami lub konfiguracjami wykonanymi przez Zamawiającego lub osoby trzecie 
działające w jego imieniu, zobowiązany jednak jest do ustalenia przyczyn wystąpienia błędów i 
przedstawienia diagnozy Zamawiającemu. W razie sporu, co do przyczyn wystąpienia błędów 
Zamawiający powoła biegłego, celem wiążącego ustalenia przyczyny wystąpienia błędów. Koszty 
powołania biegłego i naprawy błędów ponosi Strona ponosząca odpowiedzialność za powstanie błędów. 
Wykonawca będzie usuwał błędy spowodowane działaniem podmiotów trzecich niezwłocznie na koszt 
Strony odpowiedzialnej za spowodowanie błędu, przy czym rozliczenie nastąpi po ostatecznym 
rozstrzygnięciu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych w sprawie. 

7. Zwiększenie liczby funkcjonalności Systemu w wyniku świadczenia usługi Asysty technicznej lub 
wykonania zmian wskazanych w ust. 6 nie uprawnia Wykonawcy do zwiększenia miesięcznego 
wynagrodzenia należnego mu za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 8. 

 

§ 5. 
Warunki realizacji usług Asysty technicznej 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług Asysty technicznej w poniższy sposób: 

1.1. Zamawiający wysyła Wykonawcy w formie elektronicznej zapytanie zawierające w szczególności: 

1.1.1. Opis prac i Produktów, jakie Zamawiający chce zamówić; 

1.1.2. Określenie oczekiwań Zamawiającego, co do prac i Produktów oraz sposobu ich wykonania i 
prowadzenia; 

1.1.3. Termin na wykonanie prac i Produktów. 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni roboczych od 
dnia złożenia zapytania, do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w tym ewentualnie przedstawić 
własną propozycję rozwiązań, zawierającą m.in. zakres i sposób realizacji prac i Produktów, termin 
ich wykonania oraz maksymalną czasochłonność (liczbę roboczogodzin do rozliczenia). 

1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnień uszczegółowienia opisu 
wszystkich elementów odpowiedzi na zapytanie, jak również przedstawienia do akceptacji 
harmonogramu realizacji prac i Produktów, jakie Wykonawca zamierza wykonać. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić dodatkowych wyjaśnień w terminie 2 Dni roboczych od dnia 
otrzymania wezwania. 

1.4. W terminie do 5 Dni roboczych od otrzymania odpowiedzi na zapytanie lub wyjaśnień, o których 
mowa w pkt. 1.3, Zamawiający może złożyć Zlecenie Asysty technicznej zawierające w 
szczególności:  
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1.4.1. opis prac i Produktów do wykonania,  

1.4.2. oczekiwania Zamawiającego, co do prac i Produktów oraz sposobu ich wykonania i 
prowadzenia,  

1.4.3. termin wykonania prac i Produktów, 

1.4.4. szacowaną przez Wykonawcę liczba godzin do rozliczenia. 

Złożone przez Zamawiającego Zlecenie Asysty technicznej jest wiążące.  

Wzór Zlecenia Asysty technicznej stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

1.5. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Zlecenia Asysty technicznej prace rozpoczną się 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni roboczych od daty jego złożenia. W uzasadnionych 
przypadkach Strony mogą podjąć decyzję o wydłużeniu terminu rozpoczęcia prac. Wykonawca 
zobowiązany jest powierzyć wykonanie prac osobom wymienionym w Wykazie osób stanowiącym 
Załącznik nr 7 do Umowy.  

1.6. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Zlecenia Asysty technicznej prace muszą być 
wykonane w terminie przewidzianym w Zleceniu Asysty technicznej. 

1.7. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do przesłania do Zamawiającego drogą elektroniczną na 
adres skrzynki mailowej: ………………………… lub w inny uzgodniony sposób, potwierdzenia 
wpływu zapytania, Zlecenia Asysty technicznej i wezwania do złożenia dodatkowych informacji 
najpóźniej w ciągu 2 Dni roboczych od momentu otrzymania zapytania/zlecenia/wezwania do 
złożenia dodatkowych informacji.  

1.8. Brak złożenia przez Zamawiającego Zlecenia Asysty technicznej w ciągu 5 Dni Roboczych od daty 
przedłożenia odpowiedzi na zapytanie lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.4, oznacza odrzucenie 
propozycji Wykonawcy przez Zamawiającego. 

1.9. Po realizacji Zlecenia Asysty technicznej Wykonawca zgłosi je do odbioru, sporządzając Protokół 
odbioru Asysty technicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

1.10. Liczba roboczogodzin przeznaczona na realizację prac przedstawiona przez Wykonawcę w 
odpowiedzi na zapytanie nie może ulec zwiększeniu, ale może ulec zmniejszeniu w czasie realizacji 
prac W takim przypadku płatność na rzecz Wykonawcy zostanie pomniejszona proporcjonalnie. 

1.11. Z chwilą dokonania odbioru Produktów wykonanych w ramach Asysty technicznej, Wykonawca 
obejmie je gwarancją na zasadach określonych w § 11 Umowy w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust.1. 

2. W przypadku udostępnienia Wykonawcy sprzętu informatycznego Najwyższej Izby Kontroli, Wykonawca 
zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania przedmiotowego sprzętu oraz oprogramowania 
komputerów osobistych wdrożonych u Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
wytyczne wraz z udostępniamy sprzętem informatycznym. 

3. Wykonawca gwarantuje, że usługi Serwisu i Asysty technicznej świadczone będą z należytą starannością 
zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej przeprowadzenia czynności związanych z 
odbiorem Produktów. 

 

§ 6. 
Oświadczenia Stron, obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz 
pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi 
profesjonalną realizację Umowy. 



 

 7

2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu 
nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby 
trzeciej. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub jego podwykonawców nie może zakłócić normalnej 
pracy Systemu. W przypadku powstania, w związku z realizacją przedmiotu Umowy, uszkodzenia danych 
lub awarii lub błędów Systemu, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia skutków uszkodzenia i 
błędów na zasadach i w terminach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. Za odtwarzanie utraconych, 
uszkodzonych lub zmienionych, w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy, danych i Systemu 
odpowiada Wykonawca. Kopie zapasowe wykonuje Zamawiający. Odtwarzanie danych i Systemu będzie 
wykonywane przy wykorzystaniu kopii zapasowych udostępnionych niezwłocznie przez Zamawiającego. 

4. Jeśli dostarczone w ramach Umowy Produkty faktycznie naruszać będą prawa osób trzecich, Wykonawca 
niezwłocznie przystąpi do ich zmodyfikowania w sposób, pozwalający na ich dalsze wykorzystywanie bez 
naruszania praw osób trzecich lub uzyska dla Zamawiającego, na swój koszt, prawa autorskie, a gdy 
będzie to niemożliwe - licencję na części dotknięte naruszeniem. 

5. Wykonawca oświadcza, że ma prawo do korzystania z własności intelektualnej wytwórcy oprogramowania, 
w tym nieograniczoną możliwością korzystania z narzędzi serwisowych i diagnostyki realizowanej na 
poziomie kodu oprogramowania lub dowolnych zapisów diagnostycznych tworzonych przez działające 
oprogramowania, a jeżeli Umowę wykonuje z Podwykonawcą, to że prawo takie ma Podwykonawca.  

6. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego z udzielonych w ramach 
Umowy lub związanych z przedmiotem Umowy praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, 
intelektualnej nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób 
trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, 
praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.  

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania związane z realizacją 
Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby 
trzeciej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć Umowę o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych , której 
wzór stanowi Załącznik nr 8, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w terminie do 10 dni roboczych od 
dnia zawarcia Umowy zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy osób skierowanych 
przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy wymagającej dostępu, zawierającej dane niezbędne 
do jednoznacznej identyfikacji każdej z osób, która będzie miała wymagany dostęp z określeniem zakresu 
ich czynności.   

9. Wszelkie zmiany w Systemie Wykonawca wykonuje wyłącznie na zlecenie Zamawiającego lub po 
uzyskaniu jego pisemnej zgody.  

10. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie hasła do zasobów informatycznych Zamawiającego, 
które będzie posiadał, w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania do Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kody źródłowe oraz kody wynikowe wraz z ich 
opisem, bibliotekami i instrukcją instalacji, w formie umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt i 
możliwość edycji kodu źródłowego, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu 
do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji). Przekazanie kodów źródłowych i 
wynikowych powinno nastąpić najpóźniej w chwili przedstawienia wykonanych prac do odbioru, w formie 
elektronicznej (CD/DVD), w formacie otwieranym przez ogólnodostępne aplikacje. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną Dokumentację zrealizowaną w 
ramach budowy Systemu w języku polskim, najpóźniej w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu 
Umowy określonego  w § 1 ust. 1.1 w formie elektronicznej (CD/DVD), w formacie otwieranym przez 
ogólnodostępne aplikacje.  

13. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Dokumentację powstałą w ramach realizacji 
przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1.2 i 1.3 najpóźniej w chwili przedstawienia wykonanych prac 
do odbioru, w formie elektronicznej (CD/DVD), w formacie otwieranym przez ogólnodostępne aplikacje. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie hasła administracyjne do Systemu po 
jego wykonaniu najpóźniej w chwili przedstawienia wykonanych prac do odbioru, a w przypadku 
odstąpienia od Umowy - najpóźniej w pierwszym dniu po doręczeniu mu oświadczenia o odstąpieniu. 

 

§ 7. 
Przedstawiciele Stron 

1. Do bieżącej współpracy, w tym zlecania prac i dokonywania odbiorów, w zakresie wykonywania Umowy 
upoważnione są następujące osoby:  

1.1. Po stronie Zamawiającego: 

1.1.1. ………….. mail: ………..@nik.gov.pl, tel.: ………………. 

1.1.2. ………….. mail: ………..@nik.gov.pl, tel.: ……………….. 

lub inne wskazane przez Zamawiającego. 

1.2. Po stronie Wykonawcy: 

1.2.1. ………………… mail: ………………….., tel.: ………………… 

1.2.2. ………………… mail: ………………….., tel.: ………………… 

lub inne wskazane przez Wykonawcę. 

2. Wyżej wymienione osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu Strony czynności określonych w 
Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia 
od niej. 

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. W przypadku braku powiadomienia, doręczenie korespondencji 
na adres, o którym mowa powyżej, wywiera przewidziane prawem skutki prawne. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji mogących 
mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez 
Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 3 Dni robocze. 

 

§ 8. 
Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy i warunki płatności 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie w 
wysokości do ……………… zł brutto (słownie: ……………………………./100), obejmujące wszelkie 
obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wynagrodzenie 
wynikające z przeniesienia praw autorskich i praw zależnych w pełnym zakresie do Produktów powstałych 
w trakcie realizacji Umowy na określonych w niniejszej Umowie polach eksploatacji, wynagrodzenia z tytułu 
przeniesienia własności egzemplarzy Produktów oraz nośników, na których je utrwalono, a także licencji 
oraz podatków, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny..  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje następujące elementy: 

2.1. wynagrodzenie z tytułu realizacji budowy Systemu wynosi …………….. zł brutto (słownie: 
………………./100), 

2.2. wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi Serwisu Systemu wynosi …………….. zł brutto (słownie: 
………………./100), 
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2.3. wynagrodzenie z tytułu realizacji usług Asysty technicznej dla 600 roboczogodzin wynosi maksymalnie 
……………. zł brutto (słownie: ………………./100), w tym wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę 
wynosi ……………. zł brutto (słownie: ………………./100). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2.1 będzie płatne z dołu po wykonaniu przedmiotu Umowy 
określonego w § 1 ust. 1.1. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2.2 będzie płatne z dołu, w wysokości …………. zł (słownie: 
……………………………../100) brutto, za każdy miesięczny okres rozliczeniowy świadczenia usługi 
Serwisu Systemu, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Raportu. Wynagrodzenie 
uwzględnia wszelkie obciążenia związane z realizacją usługi oraz wynikające z przepisów prawa. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2.3 będzie płatne każdorazowo po wykonaniu Zlecenia i uznania go 
przez Zamawiającego za prawidłowo wykonane, w wysokości odpowiadającej iloczynowi wynagrodzenia 
jednostkowego za roboczogodzinę realizacji Zlecenia, która jest stała i wynosi ……..……….. zł (słownie: 
………………..) brutto oraz ilości faktycznie wykonanych roboczogodzin w ramach realizacji Zlecenia. 
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony Protokół odbioru Asysty technicznej 
(Załącznik nr 6 do Umowy). Wykonawcy nie przysługują roszczenia do Zamawiającego w przypadku 
niewykorzystania ilości roboczogodzin Asysty technicznej wskazanych w § 1 ust. 1.3. 

6. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, będzie dokonywana w terminie 21 dni od dnia 
dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto 
bankowe Wykonawcy ……………………………………………………………………………….. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie podpisany przez Zmawiającego bez zastrzeżeń odpowiednio Protokół odbioru 
Systemu, Raportu z realizacji Umowy w zakresie usługi Serwisu, Protokołu odbioru Asysty technicznej. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest 
rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „wykazem”), o którym 
mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie 
informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie 
uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie 
stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej 
działalności gospodarczej. 

8. Faktury i inne komunikaty dotyczące płatności Wykonawca będzie wysyłał na adres: Najwyższej Izby 
Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa. Zamawiający może wyrazić zgodę na inny tryb dotyczący 
przekazywania przedmiotowych informacji. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do zwrotu żadnych poniesionych przy wykonywaniu Umowy kosztów.  

10. Strony za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego  należną 
Wykonawcy kwotą. 

11. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§ 9. 
Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 - 4 Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości 
autorskie prawa majątkowe do każdego z Produktów lub ich części wytworzonych w wyniku realizacji 
Umowy wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do kodów źródłowych 
w celu ich swobodnego wykorzystania i modyfikacji. 

2. Po wykonaniu lub wygaśnięciu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wytworzone Produkty w 
terminie 7 dni od dnia wykonania lub wygaśnięcia Umowy, jeżeli nie zostały przekazane przy odbiorze 
usługi Asysty technicznej lub Serwisu Systemu. 
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, 
obejmuje następujące pola eksploatacji: 

3.1. dla programów komputerowych, systemu i innych zmian: 

3.1.1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia zmian w całości lub w części jakimikolwiek środkami i 
w jakiejkolwiek formie; 

3.1.2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; 

3.1.3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu; 

3.2. dla utworów innych niż określone w ust. 1:  

3.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; 

3.2.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3.2.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

3.2.4. tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w punktach poprzedzających, następuje bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Produktów następuje z chwilą podpisania bez zastrzeżeń 
odpowiednio Protokołu Odbioru Systemu, Raportu z realizacji Umowy w zakresie usługi Serwisu Systemu 
lub Protokołu odbioru Asysty technicznej. 

6. W przypadku wytworzenia programu komputerowego dedykowanego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu protokolarnie kody źródłowe na nośniku wraz z tym programem w formie umożliwiającej 
Zamawiającemu swobodny odczyt, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu 
do formy wykonywalnej. Wraz z kodem źródłowym Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi 
programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia programu 
komputerowego do wersji wykonywalnej. 

7. Własność egzemplarzy Produktów i nośników, na których utrwalono Produkty i ich modyfikacje, przechodzi 
na Zamawiającego z chwilą przejścia na niego autorskich praw majątkowych. 

8. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po wykonaniu Umowy jakichkolwiek roszczeń osób 
trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność, za roszczenia osób trzecich z tytułu 
szkód materialnych lub na osobie oraz z tytułów wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego 
Podwykonawców i ich pracowników oraz zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich 
wydatków, w tym odszkodowań, opłat i wynagrodzeń zapłaconych z ww. tytułów przez Zamawiającego. 

9. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do zmian/modyfikacji Produktów  dokonanych 
w ramach Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do 
Produktów, o których mowa w ust. 1, a także zapewnienia, iż ewentualni bezpośredni twórcy, nie będą 
wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich (w szczególności nie oznaczą tych utworów w 
żaden sposób oraz nie będą żądali oznaczenia przedmiotowych utworów w przyszłości) do Produktów, 
względem Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z oprogramowania nie wymagają ponoszenia 
dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego oprogramowania. Wynagrodzenie 
obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z oprogramowania przez Zamawiającego bezterminowo. 
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Zamawiający może dopuścić oprogramowanie z licencją czasową. W takim przypadku okres trwania 
licencji na oprogramowanie trwać będzie, co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia oprogramowania.  

12. W okresie realizacji przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji Wykonawcy 
przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowywanie Produktów lub 
Dokumentacji przekazanych już Zamawiającemu. 

 

§ 10. 
Rękojmia i gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego przedmiotu Umowy 
na okres 2 lat  liczony od podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego odpowiednio Protokołu Odbioru 
Systemu, Raportu z realizacji Umowy w zakresie usługi Serwisu Systemu lub Protokołu odbioru Asysty 
technicznej. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres równy 
okresowi udzielonej rękojmi, co do zgodności z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 
1 do Umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na nośniki, na których utrwalono Produkt lub jego 
modyfikację, na okres 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Systemu, Raportu z realizacji Umowy 
w zakresie usługi Serwisu Systemu lub Protokołu odbioru Asysty technicznej przez obie Strony bez 
zastrzeżeń. W ramach gwarancji Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie nośnika i możliwość jego 
pełnego odczytu. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia nośnika, Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia 
powiadomienia go pocztą elektroniczną, zobowiązuje się wymienić taki nośnik na nowy wolny od wad, przy 
czym uszkodzone nośniki pozostają w siedzibie Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone w ramach świadczenia usługi Serwisu Systemu Produkty, 
na okres 90 dni od dnia zakończenia Umowy, gwarantując prawidłowe działanie Systemu, zgodnie z 
dokumentacją Systemu. 

6. Wykonawca udziela gwarancji na wytworzone w ramach świadczenia usług Asysty technicznej, 
rozwiązania, poprawki oraz dokumentację na okres 90 dni od dnia zakończenia Umowy, gwarantując 
prawidłowe działanie oprogramowania, zgodnie z treścią Zlecenia Asysty technicznej. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad w przedmiocie Umowy, w tym także wad w 
nowych wersjach Systemu, rozwiązaniach, poprawkach, dokumentacji oraz w nowych funkcjonalnościach, 
Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia go pocztą elektroniczną, zobowiązuje się do usunięcia 
wady. 

8. Wykonawca będzie realizował na rzecz Zamawiającego obowiązki wynikające z gwarancji lub rękojmi w 
ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1  

 

§ 11. 
Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku opóźnienia terminu określonego w § 2 ust. 1  na wykonanie przedmiotu Umowy określonego 
w § 2 ust. 1  pkt 1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust. 2 pkt 2.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W. przypadku opóźnienia terminu określonego w § 3 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 2 000,00 zł /słownie: dwa tysiące złotych/ za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia . 
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4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2, , Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł /słownie: dwieście złotych/ za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia . 

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 5 ust. 1.5 
lub 1.6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł /słownie: dwieście 
złotych/ za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów.  

6. W przypadku, gdy w toku realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 1.2, zostanie przekroczony terminy 
którykolwiek z terminów wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości: 

6.1. w przypadku Awarii - 150,00 zł  za każdą godzinę opóźnienia; 

6.2. w przypadku Błędu krytycznego - 100,00 zł za każdą godzinę opóźnienia; 

6.3. w przypadku Błędu zwykłego - 150,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

6.4. w przypadku Błędu drobnego – 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

7. W przypadku opóźnienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zakresie wykonania przedmiotu Umowy 
określonego w § 1 ust 1.1, przekraczającej 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i obciążyć 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

8. W przypadku opóźnienia terminu określonego w § 5 ust. 1.7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 100,00 zł /słownie: sto złotych/ za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

9. W przypadku opóźnienia w stosunku do  któregokolwiek terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1.5-1.7, 
przekraczającego 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

10. W przypadku opóźnienia terminów określonych w § 5 ust. 1.2 i ust. 1.3, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł /słownie: dwieście złotych/ za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. 

11. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek informacji,naruszenia bezpieczeństwa informacji lub zapisów § 14 
dotyczących zachowania poufności, w okresie obowiązywania Umowy, jak też i po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek ujawnienia jakiejkolwiek informacji, innego 
naruszenia bezpieczeństwa informacji lub naruszenia zapisów § 14. 

12. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 6 ust. 10, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

13. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego 
potwierdzenia. 

14. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa przez Zamawiającego do 
kar umownych należnych na podstawie Umowy.  

15. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie 
wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary 
umowne na zasadach ogólnych. 

16. Łączna suma kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekroczy 60% 
wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1.  

17. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych do wartości poniesionej przez Zamawiającego szkody. 
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§ 12. 
Wypowiedzenie/Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w Umowie lub w 
przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może odstąpić od całości lub część Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 
szczególności, gdy: 

2.1. w realizacji jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, powstanie opóźnienie przekraczające 14 
dni; 

2.2. Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, i w przypadku gdy po upływie 7 dni od wezwania przez 
Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia 
ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania; 

2.3. Wykonawca ujawni informacje lub w inny sposób naruszy zasady bezpieczeństwa informacji; 

2.4. w przypadku wniosku o likwidację Wykonawcy 

3. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedział się 
o podstawach odstąpienia. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar 
umownych. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego: 

6.1. Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, 
który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy, 

6.2. wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie 
stwierdzonego protokołem zakresu należycie wykonanego Przedmiotu Umowy zaakceptowanego 
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla 
Zamawiającego znaczenie, 

6.3. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy w oparciu o 
odpowiednie stosowanie postanowień Umowy, w szczególności w zakresie procedur odbioru, 
podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. 

 

§ 13. 
Podwykonawcy  

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, z 
zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę, wymaga każdorazowo 
zawiadomienia Zamawiającego o zawarciu umowy w formie pisemnej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie 
danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym 
zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy. 

4. Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w 
terminie jednego dnia roboczego od wystąpienia zmiany. 

5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana 
Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac. 

6. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do 
odmowy współdziałania z Podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do 
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czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe 
wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechanie Podwykonawcy jak za działania własne. 

8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę części Przedmiotu Umowy upoważnia 
Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy od realizacji Przedmiotu Umowy w 
sposób stały lub czasowy.  

 

§ 14. 
Zachowanie poufności 

1. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez 
Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy. 

2. Informacje stanowią własność Najwyższej Izby Kontroli.  

3. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko przez okres 
obowiązywania Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów 
zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania niniejszej Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien 
zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji 
uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub 
przekazaniem osobom trzecim. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji, w 
szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez jego pracowników i osoby, przy 
pomocy których wykonuje Umowę. Odpowiedzialność za naruszenie powyższego obowiązku spoczywa na 
Wykonawcy. Naruszenie bezpieczeństwa informacji, w szczególności ujawnienie jakiejkolwiek informacji w 
okresie obowiązywania Umowy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.  

8. Wykonawca oraz inne osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy, mogą zostać zobowiązane 
przed przystąpieniem do prac do podpisania Zobowiązania do zachowania poufności. Podpisane 
zobowiązanie należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji Umowy przez ww. 
pracowników. 

9. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie specjalistom, którym będą one niezbędne do wykonania 
powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów wykonania 
niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienależytą realizacją 
obowiązków dotyczących ochrony informacji. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków Umowy, które wiążą się z ochroną 
informacji, w szczególności nie może bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego wykorzystywać 
informacji w celach niezwiązanych z realizacją Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania i raportowania Zamawiającemu o 
nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji lub o naruszeniu poufności informacji: 

- na adres e-mail: …………@nik.gov.pl. 
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13. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 
informacji, wraz z nośnikami, a w przypadku utrwalenia przez Wykonawcy informacji - usunięcia z nośników 
tych informacji, w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich dokumentów i 
danych mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, informacji. Wykonawca złoży 
Zamawiającemu na tę okoliczność stosowne oświadczenie. 

14. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją 
Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim, bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody 
Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie 
dostępne.  

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez osoby, przy 
pomocy których wykonuje Umowę.  

16. Wykonawca zobowiązany jest:  

16.1. zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane, 
zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji danych, 

16.2. zapewnić, aby osoby, o których mowa w ust. 16.1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz 
sposoby ich zabezpieczeń.  

 

§ 15. 
Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16. 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i 
innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo 
mają postanowienia umowne. 

2. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na 
interpretację postanowień Umowy. 

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

7. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

7.1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

7.2. Załącznik nr 2 – Zasady świadczenia usługi Serwisu Systemu i Asysty technicznej; 

7.3. Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu odbioru Systemu 

7.4. Załącznik nr 4 – Wzór Raportu z realizacji Umowy w zakresie usługi Serwisu Systemu; 

7.5. Załącznik nr 5 – Wzór Zlecenia Asysty technicznej; 

7.6. Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu odbioru Asysty technicznej;  

7.7. Załącznik nr 7 – Zespół wykonawcy; 

7.8. Załącznik nr 8 – Wzór Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych; 

7.9. Załącznik nr 9 – Instrukcja segregacji odpadów. 
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Zamawiający 

 

……………………………………………..... 

(imię i nazwisko, podpis) 

 

Wykonawca 

 

……………………………………………... 

(imię i nazwisko, podpis) 
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Załącznik nr 1 do Umowy  

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa platformy analitycznej Business Intelligence dla Najwyższej Izby 
Kontroli wraz z zapewnieniem usługi serwisu i asysty technicznej. 

2. Platforma analityczna zostanie zbudowana i skonfigurowana w ciągu 3 tygodni od podpisania Umowy. 
3. W ramach zadania budowy platformy analitycznej Wykonawca: 

1) Wyspecyfikuje potrzebną infrastrukturę do wdrożenia rozwiązania Power BI Report Server w oparciu o 
infrastrukturę serwerową i aplikacyjną posiadaną przez Najwyższą Izbę Kontroli (maszyny wirtualne z 
licencjami Windows Server), 

2) Przygotuje projekt rozwiązania tworzenia kopii zapasowych na rzecz platformy, z uwzględnieniem 
wymaganej pojemności i wykorzystanych rozwiązań, 

3) Wdroży na przedmiotowej infrastrukturze Power BI Report Server wraz z pełną konfiguracją, tj. 
a) Instancją bazodanową i aplikacyjną; 
b) Nadaniu instancji odpowiedniego nazewnictwa i wytworzeniu skrótów nazewniczych w celu 

umożliwieniu wygodnego dostępu do instancji; 
c) Integrację rozwiązania w ramach Active Directory i wewnętrznej sieci Najwyższej Izby Kontroli; 
d) Wytworzeniem odpowiednich kont lokalnych i serwisowych, które pozwolą na bezawaryjne działanie 

serwera; 
e) Zabezpieczeniem instancji zgodnie z najlepszymi praktykami; 
f) Umożliwieniem publikacji raportów z poziomu Power BI Desktop; 

4) Przygotuje dokumentacje wdrożeniową dotyczącą platformy w zakresie: 
a) Instrukcji dla administratora i dewelopera (w tym instrukcja odtworzenia środowiska i jego 

aktualizacji), 
b) Instrukcji dla użytkownika, 
c) Kluczowych procedur serwisowych (w tym backup), 

4. Po wdrożeniu platformy analitycznej Wykonawca będzie świadczył usługę serwisu i asysty technicznej – w 
ramach, których będzie wspierał Zamawiającego w utrzymaniu sprawności platformy analitycznej i jej 
rozbudowie. 

5. Usługa serwisu trwać będzie przez okres 3 miesięcy od daty zbudowania platformy, a usługa asysty 
technicznej 6 miesięcy od podpisania Umowy. 

6. Usługa budowy i serwisu będzie rozliczana ryczałtowo. Usługa asysty technicznej będzie mieć wymiar 600 
godzin i będzie rozliczana każdorazowo po realizacji zlecenia. 

7. Zamawiający w ramach platformy przewiduje moduły: 
1) Strony WWW prezentującej raporty i umożliwiającej ich interaktywne wykorzystanie i zarządzaniem nimi, 
2) Procesów ETL (np. SSIS), które połączą się z danymi przechowywanymi w Najwyższej Izbie Kontroli. 

Przykładowe bazy danych do których będą realizowane połączenia to Informix, MySQL, MS SQL, ale 
Zamawiający zastrzega, że może wymagać wytworzenia procesów ETL dla innych źródeł danych). 
Przedmiotowe procesy mogą, np. zasilać analityczną bazę danych. 

3) Modeli analityczne (np. SSAS), dzięki którym użytkownicy będą mogli samodzielnie pobierać i 
analizować dane z różnych źródeł danych i na podstawie których będą mogli publikować raporty, 

8. Zamawiający informuje, że może wymagać realizacji niektórych raportów z wykorzystaniem rozwiązań 
Reporting Services, czy Report Builder (np. raporty paginowane RDL). 

9. W ramach serwisu Zamawiający oczekuje szeroko pojętego wsparcia technicznego związanego z 
eksploatacją platformy i naprawą błędów związanych z jej działaniem. Szczegółowy zakres usługi serwisu 
wskazany został w dodatkowym załączniku. 

10. W ramach zadania związanego z asystą techniczną Zamawiający zamierza zlecać następujące zadania: 
a) Budowa, rozbudowa i modyfikacja procesów ETL z wykorzystaniem rozwiązań Microsoft, ODBC, 

OLEDB, Power Query i innych, 
b) Budowa i rozbudowa raportów różnego typu, 
c) Wytwarzanie baz danych typu hurtownia danych, 
d) Budowa modeli analitycznych na potrzeby platformy, 
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e) Budowa rozwiązań typu MDS (Master Data Services) w celu umożliwienia bezpieczniejszej i 
wydajniejszej pracy z plikami Excel. 

f) Implementacja mechanizmów odświeżania danych na żądania/okresowe, 
g) Wytwarzanie rozwiązań pomocniczych do platformy, np. automatyzujących dystrybucję raportów, 

dodających możliwość eksportu, czy zapewniających rozliczenie korzystania z platformy i rozliczalność 
operacji, 

h) Wytwarzanie dokumentów analitycznych związanych z platformą i powiązanymi z nią rozwiązaniami 
Zamawiającego, 

i) Wytwarzanie rozwiązań programistycznych front-end i back-end w stacku technologicznych .NET 
wspierających wytwarzane rozwiązania BI/DWH. 

j) Budowa interfejsów umożliwiających użytkownikom wprowadzanie danych biznesowych do 
wytworzonych baz hurtownianych, 

k) Wytwarzanie procesów back-end  
l) Instruktaż użytkowników i wsparcie bezpośrednie, 

11. Zamawiający informuje, że część danych wykorzystanych do procesów ETL i raportów będzie pochodzić z  
plików  Excel. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy zasób sieciowy wewnątrz Active Directory 
Najwyższej Izby Kontroli na którym pliki będą składowane.  

12. Zamawiający informuje, że wymaga wdrażania rozwiązań on-premise.  
13. Zamawiający informuje, że może wymagać uczestnictwa swoich pracowników przy części realizowanych 

zadań, z uwagi na typ wdrażanego rozwiązania (self-service). Zamawiający oczekuje, że rozwiązania 
wdrożone będą możliwe do samodzielnego utrzymania i rozwoju przez pracowników Zamawiającego. W tym 
celu konieczne może być nie tylko wytworzenie instrukcji, ale także realny udział przy części prac 
związanych z platformą. 

14. Zamawiający posiada licencje Microsoft SQL Server wraz z Software Assurance, które zezwalają na 
instalację rozwiązania Report Server i nie wymaga od Wykonawcy dostawy przedmiotowych licencji. 
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Załącznik nr 2 do Umowy  

 
Zasady świadczenia usługi Serwisu Systemu i Asysty technicznej 

 

I. Rozpoznawanie przyczyn i usuwanie błędów oraz skutków błędów 

Rozpoznawanie przyczyn i usuwanie błędów oraz skutków błędów, rozpoznawanie skutków awarii sprzętu, a 

także wszelkich negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających zmodyfikowanych 

wersji Systemu, mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności i wydajności Systemu: 

1. analiza szczegółowa zgłoszenia i diagnoza przyczyny wystąpienia problemu; 

2. opracowanie zmiany w oprogramowaniu polegającej na przygotowanie poprawki usuwającej zgłoszony 

błąd; 

3. przeprowadzenie testów jednostkowych przygotowanej poprawki/zmiany na środowisku pomocniczym (jeśli 

zostanie wdrożone) i po pozytywnym wyniku przekazanie poprawki wraz z raportem z testów; 

4. przekazanie zmiany w oprogramowaniu w postaci kodów źródłowych wraz z opisem zmiany i dodatkowymi 

informacjami dot. specyfiki danej modyfikacji oraz instrukcją jej instalacji, a także zmienioną Dokumentacją 

(jeśli wymagana była jej zmiana). 

Kategorie Błędów i czas realizacji zgłoszeń: 

Kategoria Opis Priorytet  Czas realizacji 
Awaria  
 

Stan Systemu powodujący brak 
możliwości uruchomienia lub 
całkowite unieruchomienie Systemu 
lub brak dostępu odbiorców usług do 
Systemu. 

Krytyczny do 4 godzin 
zegarowych od 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub 
Użytkownika albo 
stwierdzenia Awarii 
przez Wykonawcę,  
liczonych w oknie 08:00-
17:00,  5 dni w tygodniu 
(poniedziałek-piątek) 

Błąd krytyczny  Stan Systemu, w którym część 
Systemu nie funkcjonuje zgodnie z 
Dokumentacją aktualnie 
eksploatowanej wersji lub według 
wymagań do funkcjonalności 
Systemu, mogący skutkować lub 
skutkujący uniemożliwieniem lub 
istotnym ograniczeniem 
wykorzystania Systemu lub jego 
istotnej funkcjonalności do realizacji 
procesów biznesowych, w tym 
mogący powodować lub powodujący 
utratę danych, uszkodzenie danych 
lub utratę ich spójności. 
Jako błąd krytyczny należy rozumieć 
również błąd mogący powodować 

Wysoki do 12 godzin 
zegarowych   od 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub 
Użytkownika albo 
stwierdzenia Błędu 
krytycznego przez 
Wykonawcę, liczonych 
w oknie 8.00-17.00,  5 
dni roboczych w 
tygodniu 
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lub powodujący przełamanie 
zabezpieczeń związanych z 
poufnością, integralnością i 
dostępnością Systemu i danych. 
Po udostępnieniu rozwiązania 
czasowego pozwalającego na 
realizację błędnie działającej usługi 
(wdrożeniu obejścia) błąd krytyczny 
staje się błędem zwykłym. 

Błąd  
zwykły  
(Błąd o  
średnim  
Priorytecie) 

Stan Systemu, w którym część 
Systemu nie funkcjonuje zgodnie z 
Dokumentacją aktualnie 
eksploatowanej wersji Systemu lub 
według wymagań do funkcjonalności 
Systemu, który prowadzi do: 
- braku możliwości przetwarzania 
lub rejestracji danych w Systemie, 
lub 
- błędnego działania funkcjonalności 
Systemu lub 
- powolnej pracy Systemu lub 
- innego błędu, 
co wpływa na wyniki pracy 
Odbiorców usług. 
Jako błąd zwykły należy rozumieć 
również brak prawidłowego działania 
środowisk innych niż produkcyjne. 

Średni do 110 godzin 
zegarowych od 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub 
Użytkownika albo 
stwierdzenia Błędu 
zwykłego przez 
Wykonawcę, liczonych 
w oknie 8.00-17.00,  5 
dni roboczych w 
tygodniu 

Błąd  
drobny  
(Błąd o  
niskim  
Priorytecie) 

Stan Systemu, w którym część 
Systemu nie funkcjonuje zgodnie z 
Dokumentacją aktualnie 
eksploatowanej wersji Systemu lub 
według wymagań do funkcjonalności 
Systemu skutkiem czego zostały 
ujawnione błędy, które prowadzą do: 
- nieergonomicznej pracy (np. format 
pól, brak walidacji, literówki, błędne 
nazwy, konieczność zbędnych 
„kliknięć”), utrudniające uzyskanie 
pożądanego przez Odbiorcę usług 
rezultatu, itp., lub 
 - inne błędy nieujęte w niniejszej 
tabeli.  

Niski do 150 godzin 
zegarowych od 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego lub 
Użytkownika albo 
stwierdzenia Błędu 
drobnego przez 
Wykonawcę, liczonych 
w oknie 8.00-17.00,  5 
dni roboczych w 
tygodniu 

Do czasów wskazanych powyżej nie wlicza się czasu niedostępności wynikającej z zatrzymania lub zakłócenia 
pracy Systemu spowodowane awarią Infrastruktury technicznej, tj. awarią łączy teletransmisyjnych, awarią 
sprzętu komputerowego, awarią zasilania lub brakiem danych niezbędnych do odtworzenia Systemu. Czas 
realizacji zgłoszeń naprawy Błędów oraz skutków Błędów, naprawy bazy danych będzie liczony odpowiednio od 
chwili przywrócenia transmisji, zakończenia naprawy sprzętu komputerowego lub dostarczenia Wykonawcy 
poprawnych danych do odtworzenia Systemu. Każde takie zdarzenie zostanie udokumentowane poprzez 
sporządzenie notatki zawierającej informację o momencie rozpoczęcia i zakończenia jego występowania. 
 
W wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek wykonawcy termin realizacji zgłoszenia może zostać 
wydłużony po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
 

Zgłaszanie potrzeby usunięcia błędu i awarii 
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1. Zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię lub błąd z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający zgłasza Wykonawcy błędy w dni robocze w godzinach 08:00 – 17:00. Zgłoszenie przesłane 

przez Zamawiającego po godz. 17:00 w dniu roboczym Wykonawca przyjmuje do realizacji następnego dnia 

roboczego o godz. 08:00. Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o adresie poczty 

elektronicznej dedykowany, wyłącznie do obsługi zgłoszeń serwisowych najpóźniej w terminie zawarcia 

Umowy, a także informuje na bieżąco Zamawiającego o wszelkich zmianach tych danych, co najmniej 14 

dni roboczych przed zmianą. 

3. Zamawiający określa domyślny kanał komunikacji do zgłaszania usługi oraz będzie miał możliwość zmiany 

kanału komunikacji po wcześniejszym 7 dniowym uprzedzeniu wykonawcy. Zamawiający zastrzega miał 

możliwość zmiany nie więcej niż raz na kwartał. 

4. Zamawiający dopuszcza zgłoszenie wielu błędów zwykłych na jednym formularzu reklamacji. 

Procedura realizacji usług i ich odbiór 

1. Zamawiający kategoryzuje zgłoszenia na formularzu zgłoszenia w następujący sposób: 

a. wskazuje rodzaj błędu lub awarii zgodnie z kwalifikacją określoną w tabeli – Kategorie Błędów i 

Czas zgłoszeń; 

b. określa, czy zgłoszenie będzie realizowane w ramach serwisu gwarancyjnego. 

2. W przypadku zgłoszenia dokonanego pocztą elektroniczną Wykonawca potwierdza w ciągu 2 godzin dla 

Awarii i 4 godzin dla innych kategorii Błędów przyjęcie zgłoszenia do realizacji, przesyłając zwrotnie 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia tym samym kanałem komunikacji.  

3. Po wykonaniu naprawy Wykonawca zgłasza System do odbioru przesyłając odpowiednią informację do 

Zamawiającego pocztą elektroniczną. 

4. Jeżeli do realizacji zgłoszenia niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu nowej wersji Systemu nie 

spowoduje to konieczności dodatkowych płatności za wykonanie tej modyfikacji. 

 

Ewidencja zgłoszeń awarii i błędów.  

Wykonawca prowadzi w postaci elektronicznej (np.: plik XLS) ewidencję zgłoszeń zawierająca minimum: 

1. Numer kolejny / sposób zgłoszenia awarii lub błędu (poczta elektroniczna) z prefixem B, 

2. Datę i godzinę zgłoszenia w formacie yyyy-mm-dd hh:mm, gdzie: yyyy- określa rok, mm- określa miesiąc, 

dd- określa dzień miesiąca, hh- określ godzinę w danym dniu, mm- określa minutę w godzinie; 

3. Datę i godzina przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę (yyyy-mm-dd hh:mm); 

4. Rodzaj błędu lub awarii; 

5. Serwis gwarancyjny (TAK- oznacza błąd gwarancyjny/NIE-oznacza błąd nie realizowany w ramach 

gwarancji); 

6. Określenie zgłaszającego wraz z numerem telefonu kontaktowego i poczty elektronicznej oraz jednostkę 

Odbiorcy usług; 

7. Nazwę aplikacji Systemu (–ów) - której dotyczy problem; 
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8. Nazwę funkcjonalności Systemu, której dotyczy zgłoszenie np.: nazwa formularza; 

9. Opis awarii lub błędu (treść merytoryczna zgłoszenia); 

10. Imię i nazwisko osoby rozwiązującej zgłoszenie;  

11. Datę i godzinę rozwiązania zgłoszenia (w formacie yyyy-mm-dd hh:mm); 

12. Sposób rozwiązania zgłoszenia; 

13. Opis zmian wprowadzonych do bazy danych;  

14. Aktualizacja dokumentacji technicznej i użytkowanej Systemu, o ile uległa zmianie; 

15. Ewentualne uwagi. 

 

Miejsce realizacji usługi 

1. Usunięcie awarii i błędu Systemu oraz skutków awarii Systemu, sprzętu i oprogramowania, a także wszelkich 

negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających wersji Systemu Wykonawca 

realizuje w siedzibie Zamawiającego poprzez naprawę lub modyfikację bazy danych lub aplikacji Systemu. 

2. Dla naprawy danych w bazie danych lub modyfikacji bazy danych Wykonawca przygotowuje skrypty 

naprawcze wraz z odpowiednimi procedurami, które wykonuje Zamawiający. 

3. Zamawiający może na wniosek Wykonawcę wyrazić zgodę na realizacji usług wskazanych w pkt. 1 zdalnie. 

II. Aktualizacja dokumentacji w trakcie realizacji zadań związanych ze świadczeniem Serwisu, 

1. Zakres usług obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji związanych ze świadczeniem serwisu dla 

Systemu i gwarancji; 

2. Wykonawca przy każdej zmianie Systemu związanej z realizacją usług serwisowych aktualizuje bez 

dodatkowych kosztów Dokumentację jeśli jest taka potrzeba. 

3. Zakres nie obejmuje modyfikacji dokumentacji w związku ze zmianami rozwojowymi Systemu; 

 

III. Modyfikacje Systemu oraz przygotowanie dokumentów analitycznych i projektów zmian w 
Systemie 

Zakres usług obejmuje: 

1. modyfikację oprogramowania Systemu (w tym rozwój programistyczny Systemu), w tym: 

1) aktualizacja rozwiązania Report Server, 

2) budowa procesów ETL, SSIS i innych związanych z platformą, 

3) budowa raportów związanych z platformą, 

2. przeprowadzenia analiz i przygotowanie dokumentów analitycznych i innych dokumentów oraz projektów 

zmian w Systemie; 

3. przygotowanie procedur, instrukcji, standardów, wytycznych w zakresie procesów funkcjonujących w 

Systemie. 
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4. opracowanie techniczne w dziedzinie zastosowań technologii lub modyfikacji środowisk, w którym jest ono 

zastosowane, w zakresie uzgodnionym między Stronami; 

5. doradztwo techniczne, implementacja rozwiązań technicznych, wsparcie merytoryczne, wsparcie 

implementacyjne; 

6. doradztwo architektoniczne dla nowych lub dodatkowych funkcjonalności; 

7. opracowywanie projektów technicznych wraz z koncepcjami rozwoju; 

8. wykonanie aktualizacji dokumentacji związanych z rozwojem Systemów, na podstawie zgłoszeń rozwoju. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać i dostarczyć aktualną wersję dokumentacji (w tym dokumentacji 

administratora i dokumentacji użytkownika) oraz nośników wraz z każdą nową wersją Systemu i 

potwierdzeniem prawidłowości wykonania mechanizmu backupu dla Systemu. Aktualizacja dokumentacji (w 

tym dokumentacji administratora i dokumentacji użytkownika) jest realizowana  jednocześnie przy każdej 

zmianie w Systemie, jeśli zmiana tego wymaga. 

 

zgłoszenia przekazywane są w dni robocze, w godzinach 7:30-16:30. 

 

Czas realizacji zgłoszenia: 

1. Wykonawca realizuje zgłoszenie w czasie nie dłuższym niż uzgodniony z Zamawiającym w przekazanym 

zgłoszeniu do Wykonawcy. 

2. Czas realizacji zgłoszenia przez Wykonawcę, liczony jest od momentu przekazania zaakceptowanego 

zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu przekazania rozwiązanego zgłoszenia do Zamawiającego w 

bez okresów, kiedy zgłoszenie pozostawało po stronie Zamawiającego. 

 

IV. Przygotowanie, zrealizowanie lub pośrednictwo w realizacji warsztatów dla użytkowników 
wewnętrznych, administratorów Systemu lub innych osób związanych z Systemem 

Zakres usług obejmuje: 

1. przygotowanie i zrealizowanie warsztatów wewnętrznych oraz materiałów dydaktycznych dla 

użytkowników wewnętrznych, administratorów Systemu lub osób wskazanych przez Zamawiającego 

wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia warsztatu 

(opcjonalnie według zgłoszenia) w zakresie technologicznym i biznesowym związanym z Systemem, 

bądź innym za zgodą Wykonawcy; 

2. aktualizację wytworzonych w ramach warsztatów wewnętrznych materiałów dydaktycznych. 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

Warszawa, dnia ............ / ............... / 

 
Protokół odbioru Systemu 

 
 
WYKONAWCA:  ______________  
 
ZAMAWIAJĄCY: Najwyższa Izba Kontroli  
 
Przedmiot Umowy Termin 

realizacji 
określony  
w Umowie 

Faktyczna 
data 
realizacji 

 

 

  

 

1. Decyzja o odbiorze  
Zamawiający stwierdza, że przedmiot Umowy: 

1)   zostaje odebrany,  
2)   NIE zostaje odebrany,  

Przyczyny nie dokonania odbioru ...................................... ......................................  
 
2. Dotrzymanie terminu wykonania  
Zamawiający stwierdza, że przedmiot Umowy:  

1)   został wykonany w terminie,  
2)   NIE został wykonany w terminie. 
 

3. Uwagi i postanowienia dodatkowe  ......................................  

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 

 
(data i czytelny podpis z pieczątką) 

 
 

(data i czytelny podpis z pieczątką) 

*proszę wybrać opcję 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 
Raport z realizacji Umowy w zakresie usługi Serwisu Systemu 

 
 

Warszawa, dnia ……. / ……… / …………… 
 

Kolejny numer Raportu:  /202… 
 
W dniu …………………202... zgodnie z § ww. Umowy dokonano przyjęcia Raportu za okres od dnia …… do dnia 
………... Usługa została wykonana bez zastrzeżeń /  
z zastrzeżeniami*. 
W załączeniu: 
1. rejestr zgłoszeń dotyczących okresu od ……… do ……….., 

2. kopia rejestru zgłoszeń na nośniku elektronicznym, 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

 
1. Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia 

………………......... 
2. Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu 

.....…................... 
 
UWAGI:   
 ........................................................................................................................................................................................   
 

Za Zamawiającego 

 

 

…………………………………..... 

(imię i nazwisko, podpis) 

Za Wykonawcę 

 

 

……………………………………... 

(imię i nazwisko, podpis) 

 
 

 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do Umowy  

 

Warszawa, dnia ............ / ............... / 

 
Zlecenie Asysty technicznej 

 

Nr zlecenia ………….. 

 
Opis prac i Produktów do wykonania: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Oczekiwania Zamawiającego co do prac i Produktów oraz sposobu ich wykonania i prowadzenia 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Pracochłonność realizacji Zlecenia, oszacowana przez Wykonawcę (liczba godzin) ………….  

Data rozpoczęcia: ………………………… 

Termin zakończenia prac: …………………………… 

 

 

___________________________________ _______________________ 

Data i podpis Wykonawcy pieczątka firmowa 

 

 

___________________________________ _______________________ 

Data i podpis Zamawiającego pieczątka firmowa 
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Załącznik nr 6 do Umowy  

Warszawa, dnia / / 
 

Protokół odbioru Asysty technicznej 
 

Protokół nr…….  
 
Dotyczy Zlecenia nr……… 
 

Lp. 

Liczba 
godzin  
 
 

Nazwisko 
Przedstawiciela 
Wykonawcy 

Miejsce prac Opis prac 

     

     
     
     
Suma   
 
 
Usługa została wykonana bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*. 
 
UWAGI Zamawiającego: …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Data odbioru Usługi: ……………. 
 
 
 
 
 
____________________________   _______________________ 
Data i podpis Wykonawcy    pieczątka firmowa 
 
 
 
___________________________________  _______________________ 
Data i podpis Zamawiającego   pieczątka firmowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do Umowy  

 
Zespół wykonawcy 

 

 
Rola 

Minimalna 
liczba 
personelu 

Imię i Nazwisko  
 
Doświadczenie 

Analityk  2 1. 

 

 

 

 

2.  

Architekt 
systemów 
informatycznych 

1 1.  

Specjalista ds. 
baz danych 

2 1. 
 
 
 
 
 

 

2.  

Inżynier .NET 1 1.  
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Załącznik nr 8 do Umowy  

 
Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

(zwana dalej „Umową”)  

zawarta ………………… 2021 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli, ul. Filtrowa 57 02-056 Warszawa, zwanym dalej 
„Administratorem danych” lub „Administratorem” 

reprezentowanym przez ………………….. – Dyrektora Biura Gospodarczego 

 
………………... z siedzibą: ul. ………………., …………………. Sąd Rejonowy dla ……………. w 
……………………….., Kapitał Zakładowy …………….. PLN w całości wpłacony. NIP: ……………..; KRS: 
………………., 

zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym” lub „Przetwarzającym”,  

reprezentowaną przez:  

…………………… – ……………………… 

łącznie zwani „Stronami”, o następującej treści: 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu - w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO” - dane 
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 

 

§ 2 

Charakter, zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora, że będzie z udziałem zatrudnionych 
przez siebie pracowników (osób) przetwarzał dane osobowe pracowników administratora oraz 
pracowników firm zewnętrznych świadczących dla administratora usługi serwisowe w postaci:  
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 imion i nazwisk; 
 stanowiska pracy 
 nr telefonów; 
 adresów poczty elektronicznej  

2. Charakter przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający wynika z treści zawartej pomiędzy 
Stronami Umowy Nr …………….. wraz załącznikami (zwanymi łącznie „umową podstawową”) i jest związany 
z Usługą budowy i wsparcia technicznego platformy Business Intelligence. 

3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie 
w celu realizacji umowy podstawowej. 
 

§ 3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub 
instrukcjami  Administratora danych. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, 
o których mowa w art. 32 RODO. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. 
b RODO, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego 
ustaniu. Podmiot przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w 
wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że 
te osoby podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na każde żądanie Administratora, w szczególności po zakończeniu 
świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, do natychmiastowego zwrotu lub całkowitego i 
trwałego `nięcia (wedle wyboru Administratora) danych osobowych powierzonych do przetwarzania, chyba, że 
dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie miało swoje podstawy w 
przepisach prawa. Każdorazowy zwrot powierzonych danych osobowych zostanie potwierdzony protokołem 
podpisanym przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron, natomiast w przypadku usunięcia danych, 
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do poinformowania Administratora danych na piśmie o dacie i 
sposobie, w jaki dane osobowe zostały usunięte. 

7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości, Podmiot przetwarzający pomaga 
Administratorowi 
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w 
zakresie wykonywania jej praw oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

8. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je Administratorowi,  jednak nie później, niż w ciągu 24  godzin.  
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§ 4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez 
Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia Umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, 
uprzedzając o tym co najmniej 7 dni naprzód. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 RODO. 

§ 5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne czynności przetwarzania danych osobowych objęte 
niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom, w drodze pisemnej umowy podpowierzenia, 
jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a 
Administratorem, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile 
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie 
zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4. Administrator ma prawo cofnięcia zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych objętych 
Umową w każdym czasie, bez konieczności wskazywania powodu oraz uzyskiwania zgody Podmiotu 
przetwarzającego na takie cofnięcie. W takim przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do 
niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zakończenie współpracy z Podwykonawcą.  

5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania, 
przez Podmiot przetwarzający, danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i 
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inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,  w 
szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora 
danych.  

§ 7 

Czas obowiązywania umowy 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do ostatniego dnia 
obowiązywania umowy podstawowej, z uwzględnieniem obowiązku Podmiotu przetwarzającego do 
zachowania terminu niezwłocznego zwrotu lub usunięcia danych wskazanego w § 3 ust. 6 niniejszej Umowy.  

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot 
przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 
wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

§ 9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych, w tym danych uzyskanych w jakikolwiek sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy 
(zwanych dalej „dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora 
danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§ 10  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o 
ochronie danych osobowych, w tym RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia: 

a) ze strony Administratora:  
………………….., tel. (22) 444-…………………., e-mail …………………………@nik.gov.pl. 

b) ze strony Podmiotu przetwarzającego: 
 ………………….., tel. (22) 444-…………………., e-mail …………………………@................. 
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Zmiana danych osób wskazanych powyżej nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w formie e-
mailowej. Ilekroć na podstawie Umowy istnieje konieczność kontaktu telefonicznego lub e-mailowego (tj. w 
szczególności dokonania zgłoszenia, wydania polecenia/zalecenia, udzielenia informacji), taki kontakt 
powinien odbywać się zgodnie z niniejszymi postanowieniami. 

3. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy, Podmiot 
przetwarzający nie ma prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.  

4. W przypadku sprzeczności treści Umowy powierzenia z treścią jakichkolwiek postanowień Umowy 
podstawowej w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, pierwszeństwo mają postanowienia 
Umowy powierzenia i wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych należy regulować 
poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień. 

5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy ze względu 
na siedzibę Administratora danych.  

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Podmiotu 
przetwarzającego, trzy egzemplarze dla Administratora danych. 

 

 

 

 

________________________                                                           __________________________ 

 (podpis)             (podpis) 

    Administrator danych (NIK)           Podmiot przetwarzający
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Załącznik nr 9 do Umowy  

 
Instrukcja segregacji odpadów 

 
JJaakk  sseeggrreeggoowwaaćć  ooddppaaddyy??  

  
  
DDoo  ppoojjeemmnniikkaa  zz  nnaappiisseemm  „„PPAAPPIIEERR””  wwrrzzuuccaajj::  
  

 czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, karton, zeszyty i książki, niewielkie 
ilości papieru biurowego. 

  

Zaleca się przekazywanie większej ilości gazet, czasopism i papieru biurowego na makulaturę. 

  
  
DDoo  ppoojjeemmnniikkaa  zz  nnaappiisseemm  „„MMEETTAALLEE  II  TTWWOORRZZYYWWAA  SSZZTTUUCCZZNNEE””  wwrrzzuuccaajj::  
 

 plastikowe butelki po napojach, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne 
opakowania plastikowe, 

 

 kartony po sokach i mleku, 
 

 puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle, zakrętki od 
słoików, folia aluminiowa. 

 

Zaleca się zgniatanie pustych butelek plastikowych, kartonów i puszek przed wyrzuceniem. 

  
  
DDoo  ppoojjeemmnniikkaa  zz  nnaappiisseemm  „„SSZZKKŁŁOO””  wwrrzzuuccaajj::  
 

 szklane butelki po napojach i żywności oraz inne szklane opakowania. 
 
  
DDoo  ppoojjeemmnniikkaa  zz  nnaappiisseemm  „„OODDPPAADDYY  ZZMMIIEESSZZAANNEE””  wwrrzzuuccaajj::  
 

 resztki mięsne i kości, mokry lub zabrudzony i tłusty papier, zużyte materiały higieniczne, fajans, 
potłuczone szkło, opakowania ze styropianu.  

 
 
DDoo  ppoojjeemmnniikkaa  zz  nnaappiisseemm  „„BBIIOO””  wwrrzzuuccaajj::  
  

 odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia (bez mięsa, kości i tłuszczów zwierzęcych), skorupki jaj, 
fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe (bez ziemi). 

 
  
  
DDoo  żżaaddnneeggoo  zz  wwww..  ppoojjeemmnniikkóóww  nniiee  wwoollnnoo  wwrrzzuuccaaćć::  
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 zużytych baterii, 
 wkładów do drukarek i kopiarek (zużytych kartridży i tonerów), 
 lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,  
 puszek po farbach, czyściwa (szmat i papieru używanych do usuwania farb, smarów i innych substancji 

chemicznych),  
 odpadów powstałych w toku wykonywania własnych prac (np. gruzu, zużytych części). 

  

JJAAKK  OOSSZZCCZZĘĘDDZZAAĆĆ  WWOODDĘĘ??  

Jeśli zauważysz usterkę lub awarię instalacji wodnej, zgłoś ją na portiernię NIK osobiście lub 
telefonicznie pod numerem telefonu 22 444 57 56. 

  

JJAAKK  OOSSZZCCZZĘĘDDZZAAĆĆ  EENNEERRGGIIĘĘ  EELLEEKKTTRRYYCCZZNNĄĄ??  

Nie zostawiaj włączonego światła w pustym pomieszczeniu. Gaś światło za każdym razem, gdy Twoja 
nieobecność ma być dłuższa niż 5 - 10 minut. 

Świetlówki energooszczędne, które stanowią obecnie prawie 100% źródeł światła, zużywają pięć razy mniej 

energii niż tradycyjne żarówki.  Jednak tuż po włączeniu, kiedy się rozgrzewają, pobierają dużo prądu. Dlatego 

wyłączanie ich na krócej niż 5 – 10 minut nie przynosi oszczędności. Ponadto częste włączanie skraca trwałość 

świetlówki.  

Pamiętaj, aby podczas przerwy w pracy i po jej zakończeniu wyłączyć wszystkie urządzenia i narzędzia 
elektryczne, z których korzystałeś. 

  

 

 


