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UMOWA 

 

zawarta w dniu                                   2021 r. pomiędzy: 

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

…………………. – ……………..  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a …………………. z siedzibą w ……………………. przy ul. ……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, 
prowadzonego przy Sądzie Rejonowym …………………, ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem ………………./ CEIDG: ………………………, NIP ………….., o kapitale zakładowym w wysokości 
………………. zł ………, 

reprezentowaną przez: 

………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanymi dalej Stronami, 

o następującej treści: 

  

 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zapewnienie usług serwisu 
pogwarancyjnego producenta dla 16 serwerów INSPUR model NF5280M4, przeprowadzonego z wyłączeniem 
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zm.), ponieważ wartość umowy jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy do 

 zapewnienia usług serwisu pogwarancyjnego producenta dla poniżej wymienionych 16 szt. serwerów 
INSPUR model NF5280M4 : 

 

Serwer Lokalizacja w której jest użytkowany serwer 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461812 
Delegatura w Białymstoku, ul. Akademicka 4, 15-950 Białystok 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461813 

Delegatura w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-131 

Bydgoszcz 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461814 

Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach , Goławice Drugie, 05-180 

Pomiechówek 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461815 
Delegatura w Katowicach, ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice 
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INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461816 
Delegatura w Kielcach, ul. Kościuszki 6, 25-310 Kielce 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461817 
Delegatura w Krakowie, ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461818 
Delegatura w Lublinie, ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461819 
Delegatura w Łodzi, ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461820 
Delegatura w Opolu, ul. Krakowska 28, 45-075 Opole 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461821 
Delegatura w Poznaniu, ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461822 
Delegatura w Rzeszowie, ul. J.I. Kraszewskiego 8 35-016 Rzeszów 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461823 
Delegatura w Szczecinie, ul. Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461824 
Delegatura we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461825 
Delegatura w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9a, 65-213 Zielona Góra 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461826 
Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk 

INSPUR NF5280M4, 

numer seryjny 816461827 
Delegatura w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3e, 10-165 Olsztyn 

 

2. Serwis pogwarancyjny producenta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 będzie świadczony na poniższych warunkach: 

1)  serwis pogwarancyjny będzie świadczony za pośrednictwem Wykonawcy lub bezpośrednio przez producenta 
serwerów w dni robocze w godzinach 8:00-17:00; 

2)   skuteczna naprawa w przypadku zgłoszenia awarii serwera musi nastąpić w terminie do końca następnego dnia 
roboczego od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 17:00, czas 
naprawy liczy się od godziny 8:00 następnego dnia roboczego; 

3)   naprawa realizowana w ramach serwisu pogwarancyjnego zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej 
ocenie zgłoszonej awarii. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego 
przedstawiciela Wykonawcy lub producenta, w miejscu użytkowania sprzętu; 

4)  zakres świadczonej usługi wsparcia technicznego producenta obejmuje w szczególności: 

1) usuwanie awarii serwera/ów, definiowane jako wystąpienie incydentu, który spowodował że działanie 
serwera/ów jest poważnie ograniczone lub niemożliwe 
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2) zapewnienie dostępu do portalu producenta serwerów, z którego Zamawiający może sam pobrać 
oprogramowanie standardowe i jego aktualizacje, zdefiniowane jako oprogramowanie (w szczególności 
firmware, oprogramowanie zarządzające) zainstalowane na serwerach, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

5) W przypadku serwerów uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. 

6)  Zamawiający będzie wysyłał zgłoszenia awarii sprzętu pocztą e-mail na adres Wykonawcy: ………@...... lub 
przez stronę www ……………………….. na adres producenta, przy czym zgłoszenie przez stronę www 
producenta musi zostać przesłane także do wiadomości Wykonawcy i zwrotnie przez niego potwierdzone na 
adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

7) W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy lub producenta zgłosi się do 
miejsca użytkowania sprzętu. Jeśli naprawa w Delegaturze Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca 
odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. 

8) W przypadku serwerów, na czas naprawy poza siedzibą Delegatury NIK sprzęt będzie zabierany bez dysku 
twardego. Po zwrocie naprawionego sprzętu dysk twardy zostanie ponownie zamontowany po czym nastąpi 
sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu. 

9) W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy, określonego w ust 2 pkt 2), 
Wykonawca w tym czasie dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż urządzenie 
naprawiane, będące przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku serwerów Wykonawca umożliwi 
przeniesienie zawartości dysku twardego uszkodzonego serwera na sprzęt zastępczy (o ile w wyniku awarii nie 
nastąpiło nieodwracalne uszkodzenie dysku). Po zakończeniu naprawy Wykonawca odbierze sprzęt zastępczy 
po uprzednim trwałym usunięciu danych z dysku twardego tego sprzętu przez przedstawiciela Zamawiającego. 

10) W przypadku stwierdzenia nieodwracalnego uszkodzenia dysku twardego lub pamięci będących własnością 
Zamawiającego uszkodzony dysk lub pamięć pozostaje nadal własnością Zamawiającego. 

Realizacja przedmiotu Umowy 

§ 2. 

1. Wykonawca: 

1)  dostarczy dokument, w którym producent potwierdza możliwość korzystania przez Zamawiającego z usług 
serwisu pogwarancyjnego producenta dla 16 szt. Serwerów INSPUR model NF5280M4, w terminie do 10 dni 
od dnia podpisania Umowy; 

2)  zapewni serwis pogwarancyjny producenta dla sprzętu serwerowego wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy od 
dnia 30.09.2021 r. do dnia 29.09.2024 r. 

3. W przypadku gdy Umowa zostanie podpisana po 29.09.2021 r. termin rozpoczęcia serwisu pogwarancyjnego 
producenta będzie obowiązywał od dnia podpisania protokołu odbioru przez okres 36 miesięcy.  

4. Miejscem realizacji serwisu pogwarancyjnego producenta będą jednostki organizacyjne Najwyższej Izby Kontroli 
wskazane w tabeli  § 1 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zdalne świadczenie wsparcia producenta w sposób 
określony w § 8 Umowy. 

6. Potwierdzeniem dostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 1  będzie podpisany bez uwag przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi  
Załącznik nr 2 do Umowy. 

7. Po każdej wykonanej usłudze serwisu pogwarancyjnego producenta, Wykonawca pocztą elektroniczną potwierdzi 
czas realizacji usługi. 

 
Oświadczenia Wykonawcy 

§ 3. 
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1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu Umowy i nie zgłasza do nich uwag 
oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z tymi założeniami.  

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług podobnego 
rodzaju, wielkości i wartości do usługi stanowiącej przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 
Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią Umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 
Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, iż w realizacji Umowy będą uczestniczyły osoby posiadające wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do należytego wykonania powierzonych im zadań. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach w wykonaniu Umowy oraz 
bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach 
leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 
13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w zakresie określonym w pkt XV Zapytania 
ofertowego wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca 
pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego 
imieniu przy realizowaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do 
działania przy wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z 
przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 
lub 14 RODO oraz określone w pkt XV Zapytania ofertowego.   

 
Zasady współpracy 

§ 4. 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania Umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, 
zasad uczciwej konkurencji, ochrony informacji stanowiących informacje poufne każdej ze Stron oraz interesów 
handlowych każdej ze Stron. 

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do informacji i środków technicznych, o ile będzie to niezbędne do 
realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania pracowników 
Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za działania własne. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy lub spowodowane 
przez personel. 

6. Przedmiot zamówienia o którym mowa w § 1 Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę z zachowaniem 
należytej staranności właściwej dla dostawców oprogramowania ogólnodostępnego. 

 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………. netto+ 
………………. zł podatku VAT, tj………. zł brutto. 

2. Kwota wynagrodzenia brutto, wymieniona w ust. 1, nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług), koszty 
dojazdu pracowników Wykonawcy do miejsc użytkowania sprzętu, ewentualne koszty transportu sprzętu (w tym 
koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia naprawianego sprzętu do wyznaczonych pomieszczeń) 
oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. 
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3. Należność,  o której mowa w ust. 1 będzie realizowana w 12 równych częściach, po ………. zł netto, tj. ………… zł 
brutto w każdej części, płatnych kwartalnie z dołu po upływie każdego trzymiesięcznego okresu świadczenia usług. 
Należności będą realizowane w drodze polecenia przelewu, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania faktur w terminach do 14 dni po upływie każdego trzymiesięcznego 
okresu świadczenia usług., z zastrzeżeniem, że faktury za okres 30 września- 30 grudnia danego roku będą 
dostarczone do Zamawiającego do 15 grudnia.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666, ze zm.). 

6. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nadany przez Urząd Skarbowy 
numer NIP oraz REGON. 

8. Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób: 
Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
NIP: 526-10-58-627 
REGON: 000000052 

9. Fakturę  należy dostarczyć na następujący adres: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa - 
sekretariat Biura Informatyki. 

10. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na rachunek 
bankowy Wykonawcy (numer rachunku bankowego i nazwa banku) …………….. 

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 10 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). 

 

 

Poufność informacji 

§ 6. 

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: 

1) dostępnych publicznie; 

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej 
bez obowiązku zachowania poufności; 

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku 
zachowania poufności; 

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 
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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: 

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem 
oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

2) 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 usunie wszelkie Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający ich 
przywrócenie. W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary 
umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas 
wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

9. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe, dane o podmiotach 
gospodarczych, dane finansowo księgowe i kadrowo płacowe to dane te zostaną tak zmienione, że niemożliwa 
będzie ich identyfikacja. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu identyfikację 
osób, których przekazane dane dotyczą. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe, Wykonawca zobowiązuje 
się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W takim przypadku 
Zamawiający w drodze pisemnej umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy i sposoby komunikacji 

§ 7. 
1. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy oraz 

nadzoru nad jej realizacją : 

1) Zamawiający upoważnia: 

a)  (imię, nazwisko)………………………….., tel. ……………, e-mail:………; 

b)  (imię, nazwisko)………………………….., tel. ……………, e-mail:……… 

2) Wykonawca upoważnia: 
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a) (imię, nazwisko)………………………….., tel. ……………, e-mail:………; 

b)  (imię, nazwisko)………………………….., tel. ……………, e-mail:……… 

 

2. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, upoważnione są następujące osoby:  

1) ze strony Zamawiającego: 

a) (imię, nazwisko)………………………….., tel. ……………, e-mail:……… 

b) (imię, nazwisko)………………………….., tel. ……………, e-mail:……… 

2) ze strony Wykonawcy: 

a)  (imię, nazwisko)………………………….., tel. ……………, e-mail:……… 

b) (imię, nazwisko)………………………….., tel. ……………, e-mail:……… 

3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności wymienionych w ust. 1 i 2,  w trakcie realizacji Umowy, 

wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. 

4. W ramach obowiązków wynikających z wykonywania postanowień Umowy, Strony Umowy będą się komunikowały w 

następujący sposób: 

1) Możliwe kanały komunikacji to; 
a) Wideokonferencja  (obsługę zapewnia Zamawiający), 
b) Telefon,  
c) E-mail, 
d) Wizyta w lokalizacjach w których są użytkowane serwery wskazane w tabeli § 1 ust.1 Umowy. 

2) Wszystkie ustalenia poczynione za pośrednictwem wideokonferencji, telefonicznie lub w trakcie spotkania muszą 
zostać niezwłocznie potwierdzone za pośrednictwem wiadomości e-mail.  Mogą zostać z nich także sporządzone 
notatki.  

5. Informacje o zmianach, o których mowa w ust. 3, przekazywane są osobiście przez osoby wymienione w ust. 1 – 2 

lub ich następców, lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym awizowanie dwukrotne uznaje się za 

doręczenie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wysyłania do Wykonawcy zapytań w kwestii wyjaśniania wszelkich problemów  

i wątpliwości. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na piśmie lub emailem w terminie 3 dni od 

otrzymania zapytania.  

 

Sposób realizacji dostępu zdalnego (spoza siedziby Zamawiającego) na potrzeby realizacji Umowy 

§ 8. 
1. Zdalny dostęp będzie realizowany za pośrednictwem rozwiązania udostępnianego przez Zamawiającego i na 

zasadach przez niego określonych. 

2. Zdalny dostęp do Systemu będzie przyznany wyłącznie w celu wykonywania prac wynikających z niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wraz z niezbędnymi danymi określonymi każdorazowo 
przez Zamawiającego (w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz dane 
jednoznacznie identyfikujące komputer z którego będzie uzyskiwany dostęp) do konfiguracji zdalnego dostępu. 

4. Minimalne warunki techniczne jakie muszą spełniać komputery Wykonawcy wykorzystywane do zdalnego dostępu 
to:  

a. system operacyjny wspierany przez klienta VPN Pulse Secure (np. Windows 10, CenOS/RHEL, 
Ubuntu/Debian, MacOS)  z instalowanymi na bieżącymi aktualizacjami bezpieczeństwa,  

b. na bieżąco aktualizowane oprogramowanie zabezpieczającej w zakresie ochrony przed wirusami i 
malware,  

c. zainstalowany oprogramowanie VPN Pulse Secure w wersji wskazanej przez Zamawiającego.  

Warunki te mogą być przez Zamawiającego aktualizowane w trakcie realizacji Umowy po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób którym przyznany zostanie zdalny dostęp. 

6. Pracownicy Wykonawcy którym przyznany został zdalny dostęp zobowiązani są do nie przekazywania danych 
umożliwiających jego uzyskanie (w szczególności są to: adres systemu, login, hasło, kody jednorazowe) osobom 
trzecim. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nagrywania wszystkich czynności realizowanych przez pracowników 
Wykonawcy za pośrednictwem zdalnego dostępu. 

8. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek działań, których efektem będzie ukrycie czynności wykonywanych przez 
Wykonawcę za pomocą zdalnego dostępu. Tego rodzaju postępowanie będzie skutkowało odebraniem uprawnień 
do zdalnego dostępu. 

9. W przypadku czasowej niedostępności zdalnego dostępu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiającego prace wynikających z niniejszej umowy będą realizowane przez pracowników Wykonawcy, w 
siedzibie Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wcześniejszego uzgodnienia z upoważnionymi pracownikami 
Zamawiającego zakresu prac realizowanych za pośrednictwem zdalnego dostępu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym organizacyjnych i technicznych, 
mających na celu zabezpieczenie sprzętu za pomocą, którego pracownicy Wykonawcy będą realizowali prace za 
pośrednictwem zdalnego dostępu. 

 
Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

§ 9. 

1. W razie opóźnienia w dostarczeniu dokumentu, w którym producent potwierdza możliwość korzystania przez 
Zamawiającego w usług serwisu pogwarancyjnego producenta, o którym mowa w mowa w § 1, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 % całkowitej kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie przekroczy 30 
dni Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Opóźnienie będzie 
liczone w stosunku do terminu, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi serwisu pogwarancyjnego, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłaty kary umownej w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za 
każdy taki przypadek. 

3. Za nie dotrzymanie gwarantowanego czasu naprawy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów podanych w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy. 
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4. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 6 Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł brutto za każdy taki przypadek.  

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 30% całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Naliczenie kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego zastrzeżonych kar umownych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem 
postanowień art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). 

8. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, 
gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i pomimo wezwania go przez 
Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji na należyty i zgodny z warunkami Umowy. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji 
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o 
odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie. Prawo 
odstąpienia Zamawiający może wykonać nie później niż do 29 października 2024 r. 

 

Przelew wierzytelności 

§ 10. 

Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu Umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego, jest dopuszczalny za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Udział podwykonawców 

§ 11. 
1. 1W następujących częściach Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy  podwykonawcom: 

-  ……………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………….. 

2. 2Wykonawca wykona przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców. 

3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub 
zaniechania własne. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

5. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego przedmiotu. 

6. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy realizującego przedmiot Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą lub wprowadzeniem nowego podwykonawcy złożyć Zamawiającemu 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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pisemny wniosek o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, zawierający w szczególności dane 
podwykonawcy, zakres przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych 
od otrzymania wniosku wyrazi zgodę, sprzeciwi się wprowadzeniu zaproponowanego podwykonawcy lub zażąda 
dodatkowych informacji o podwykonawcy. 

 
COVID – 19 

§ 12. 
 

1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 
należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ 
dołączając do informacji, o której mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 
szczególności:  

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek 
pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na 
wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub 
trudności w realizacji usług transportowych;  

4) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy, 

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy.  

2. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 - 4, składa się 
dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.  

3. Każda ze Stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy. 

4. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 
14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do 
wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona Umowy otrzymała kolejne 
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

5. Strona Umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność 
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.  

6. W przypadku  stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.1, wpływają 
na należyte wykonanie Umowy, uprawniona będzie zmiana Umowy w adekwatnym zakresie. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 

1. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. 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 i 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 
od pracy (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1920). 
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3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie na adresy podane w komparycji 
Umowy. W przypadku nadania korespondencji pocztą albo kurierem, za datę wniesienia jej do adresata, uznaje się 
datę nadania w placówce pocztowej albo u kuriera. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o każdej zmianie adresu siedziby w terminie 3 dni od nastąpienia 
zmiany. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pisma kierowane na ostatni wskazany adres będą miały skutek 
doręczenia. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania 
ww. przepisów. 

6. W związku z wdrożonym w NIK systemem zarządzania środowiskowego i wymaganiami Polityki środowiskowej NIK 
przedstawiciele Wykonawcy, w przypadku przebywania w siedzibie Zamawiającego, zobowiązani są do segregacji 
odpadów komunalnych, oszczędzania energii elektrycznej i wody zgodnie z instrukcją, która stanowi Załącznik nr 3 
do niniejszej Umowy. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).  

9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

Załączniki 

§ 14. 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 
Załącznik nr 1– Oferta Wykonawcy z dnia  ……… r. 
Załącznik nr 2 – Protokół Odbioru 
Załącznik nr 3 – Instrukcja dotycząca segregacji odpadów, oszczędzania energii elektrycznej i wody. 
 

 

 

 

 

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

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Wzór protokołu odbioru 

 

Protokół odbioru …………………………………………………….*) 

 

Na podstawie Umowy z dnia .......................2021 r. 

....................................................... zwan(y/a)  dalej Wykonawcą 

przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli zwanej dalej Zamawiającym przedmiot odbioru w postaci: 

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

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

……………………………………………….................................................................................................................. 
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Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru   bez uwag / z uwagami **): 

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

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

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

Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  
dla każdej ze Stron.  

 

Warszawa dnia   ................................................20….. r. 

 

Odbierający (NIK) 

 

 

............................................................. 

(czytelny  podpis) 

Przekazujący 

 

 

............................................................. 

(czytelny  podpis) 

*)  wpisać rodzaj protokołu odbioru np. odbioru/odbioru końcowego/odbioru usługi, itp. 

**) niepotrzebne skreślić  

 


