Umowa
zawarta w ramach realizacji Projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego
fakturowania dla sfery finansów publicznych”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego
w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
w dniu…….................. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie,
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej
Umowy przez – …………………………, na podstawie pełnomocnictwa nr
……………………….. z dnia ……………………., kopia pełnomocnictwa stanowi Załącznik
Nr 1 do niniejszej Umowy,
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………….., z siedzibą w ………………………………….,
zarejestrowanym przez ………………………………………………………………., numer
NIP …………………………….., numer REGON ………..….., reprezentowanym przez:
…………………………………………………, wydruk z KRS stanowi Załącznik nr 7 do
niniejszej Umowy,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwani dalej „Stronami”,
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na: „Świadczenie usług brokera PEF” w części …, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm..), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, o następującej treści:
§1
Słownik pojęć
Na potrzeby Umowy przyjęto następujące znaczenia poniższych określeń:
1. Baza Danych PEF – baza danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie
baz danych. (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), zawierająca dane związane z
przesyłaniem
Dokumentów
Handlowych
w
Ustrukturyzowanym
Formacie
Elektronicznym przez Odbiorców Końcowych.
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2.

Dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dni wolnych od pracy w
Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
3. Dodatkowe Prace – prace, których wykonanie na danym Etapie okazało się niezbędne,
wykonywane w ramach Zleceń (§ 12),
4. Dokument Handlowy w Ustrukturyzowanym Formacie Elektronicznym – dokument
według definicji zawartej w OPZ, Efekt – utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn.
z m.) oraz inne dzieła niebędące utworami w rozumieniu powyższej ustawy. Wykaz
Efektów znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia,
5. Harmonogram Ramowy – ogólny opis kolejności i czasu trwania kolejnych Etapów
realizacji Umowy, zdefiniowany w OPZ.
6. Harmonogram Szczegółowy – harmonogram szczegółowo określający proces realizacji
Umowy, który zostanie opracowany przez Strony w trakcie realizacji Umowy.
7. Informacje dla Wykonawcy – dokument określający rozszerzone informacje pierwotnie
zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu.
8. Konto Podmiotu – profil podmiotu według definicji zawartej w OPZ.
9. Odbiorcy końcowi – zamawiający i wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm..)
będący użytkownikami Platformy PEF.
10. OPZ – Opis przedmiotu zamówienia, będący Załącznikiem nr 2 do Umowy i jej
integralną częścią.
11. Platforma PEF – Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery
finansów publicznych (zwana również Platformą Elektronicznego Fakturowania), której
zadaniem jest przesyłanie i przetwarzanie dokumentów faktur elektronicznych oraz
innych powiązanych dokumentów elektronicznych pomiędzy Odbiorcami końcowymi
(zgodnie z OPZ pomiędzy Dostawcami i Kupującymi) z wykorzystaniem Usług PEF.
12. Podwykonawca – podmiot, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części swoich
zobowiązań wynikających z Umowy.
13. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza Umowa.
14. Roboczodzień – jeden dzień roboczy (8 godzin) pracy Wykonawcy w celu realizacji Prac
dodatkowych, bez względu na ilość osób zaangażowanych w wykonanie Prac
dodatkowych oraz bez względu na inne nakłady potrzebne do prawidłowej realizacji Prac
dodatkowych.
15. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 3 do
Umowy.
16. SLA - poziom dostępności i niezawodności określony w pkt 5.4 i pkt 8 OPZ oraz w
ofercie Wykonawcy.
17. System PEF – narzędzia, infrastruktura techniczna i organizacyjna, konieczne do
świadczenia Usługi PEF przez Wykonawcę.
18. Umowa – niniejsza umowa wraz ze wszystkimi Załącznikami.
19. Usługa - usługi świadczone przez Wykonawcę mające na celu przygotowanie Platformy
PEF (realizacja Etapów I – IV Przedmiotu umowy) oraz Usługa PEF.
20. Usługa PEF – usługi świadczone przez Wykonawcę przy wykorzystaniu Systemu PEF.
21. Wynagrodzenie – łączne maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy brutto (z
uwzględnieniem podatku VAT) opisane Umową.
22. Zamówienie - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w § 2 niniejszej
Umowy.
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§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie Usługi PEF zdefiniowanej w OPZ, przy
wykorzystaniu Systemu PEF, która będzie służyć do obsługi i dokumentowania procesu
realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych (Odbiorców
Końcowych) w fazie po udzieleniu zamówienia.
Realizacja Przedmiotu umowy będzie przebiegała w pięciu następujących po sobie
Etapach, zgodnie z Harmonogramem Ramowym:
a) Etap I: „Prototypowanie”;
b) Etap II: „Uruchomienie wersji testowych dwóch głównych e-Usług publicznych”;
c) Etap III: „Uruchomienie wersji produkcyjnej e-Usług publicznych”;
d) Etap IV: „Uruchomienie Aplikacji desktopowej”;
e) Etap V: „Świadczenie Usługi PeF”.
Realizacja przedmiotu umowy może następować także w ramach Prac Dodatkowych, o
których mowa w § 12.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy, określonego w ust. 1-3 powyżej, oraz
funkcjonalności Usług znajduje się w OPZ.
§3
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiający zapewni na własny koszt dyspozycyjność i zaangażowanie Kierownika
Projektu Zamawiającego wchodzącego w skład Komitetu Kierowników, o którym mowa
w § 8 ust. 1.
Zamawiający będzie terminowo dokonywać odbiorów przekazanych przez Wykonawcę
Etapów, zgodnie z warunkami przedstawionymi w § 9, a w przypadku pojawienia się
uwag Zamawiający będzie niezwłocznie zgłaszał je Wykonawcy.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej
profesjonalnej staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca zobowiązuje się, że świadczone Usługi oraz dzieła i utwory, będące Efektem
tych Usług, będą odpowiadały wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, OPZ oraz
Umowie, a także Szczegółowemu zakresowi prac, o którym mowa w § 8 ust. 12.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającego informacji związanych z
Umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub
przyczyn nienależytego wykonywania Umowy. Informacje będą przekazywane w ramach
prac Komitetu Kierowników.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności świadczonych Usług z
przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz normami, na dzień rozpoczęcia V
Etapu, w tym w szczególności:
a) Dyrektywą 2014/55/UE w sprawie elektronicznego fakturowania w dostawach
publicznych,
b) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j., Dz. U. z 2011
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r. Nr 177, poz. 1054 , z późn. zm.),
c) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 526, z późn.
zm.), w tym m.in. zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG 2.0) na poziomie określonym w § 19 rozporządzenia,
d) zgodność z normami: ISO 27001 „Technika informatyczna. Techniki
Bezpieczeństwa. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania”
lub równoważnymi,
e) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Usługi świadczone przez Wykonawcę muszą być zgodne z wymaganiami infrastruktury
PEPPOL.
Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej w dniu odebrania Etapu II stanie się, oraz w
dalszych Etapach i w całym okresie świadczenia Usługi PEF będzie certyfikowanym
Access Point oraz Service Metadata Publisher sieci PEPPOL.
Wykonawca zobowiązuje się, że realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana przez
osoby wskazane we Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na zasadach
określonych w §14 oraz § 21.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie narzędzia, w tym oprogramowanie i
inne zasoby potrzebne mu do realizacji Umowy. W szczególności – o ile Umowa nie
stanowi inaczej – wszelkie prace związane z konfiguracją lub opracowaniem Usług będą
odbywać się na środowisku Wykonawcy. O ile Umowa lub OPZ nie stanowi inaczej,
Zamawiający nie ma obowiązku udostępniać żadnej infrastruktury sprzętowej ani
oprogramowania. Powyższe nie wyłącza zobowiązania Zamawiającego do
współdziałania opisanego Umową.
Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy, w szczególności Usługi PEF,
Zamawiający oraz Odbiorcy Końcowi nie będą zobowiązani do nabywania żadnych
usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową lub OPZ. W
szczególności powyższe zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne
nabycie przez Zamawiającego oraz Odbiorców Końcowych żadnych dodatkowych
licencji ani uprawnień niezbędnych do korzystania z Usług świadczonych przez
Wykonawcę w ramach Umowy, w tym w szczególności ponoszenia opłat za wysyłanie i
odbieranie Dokumentów handlowych w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym
oraz rejestracji konta, z zastrzeżeniem § 17 ust. 19.

§5
Zasady realizacji Umowy
1. Strony zgodnie potwierdzają, że podstawowym celem współpracy w ramach Umowy jest
zapewnienie prawidłowego świadczenia Usługi PEF, zgodnie ze wszystkimi wymogami
określonymi w SIWZ, SLA, OPZ oraz niniejszej Umowie.
2. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony
zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub
mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.
Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza charakteru Umowy w zakresie dotyczącym
wykonywania umowy jako umowy o dzieło, ani też nie wyłącza ani nie ogranicza
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ewentualnej odpowiedzialności Stron.
3. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy
to także całej komunikacji między Stronami. Wszystkie Efekty prac – o ile Umowa nie
stanowi inaczej – zostaną dostarczone w języku polskim. Jeżeli Strony przy realizacji
Umowy posługują się dokumentacją techniczną opracowaną przez osoby trzecie dopuszcza
się stosowanie jej w języku angielskim.
§6
Termin realizacji Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania Umowy na okres 48
miesięcy.
2. Poszczególne Etapy w realizacji Zamówienia będą realizowane w terminach określonych
przez Harmonogram Ramowy oraz Szczegółowy.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.
4.

§7
Harmonogram
Realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z Harmonogramem Ramowym.
Harmonogram Ramowy został określony w OPZ.
Strony w trakcie realizacji Umowy opracują Harmonogram Szczegółowy. Harmonogram
Szczegółowy nie może zmieniać Harmonogramu Ramowego.
Strony ustalają Harmonogram Szczegółowy na poszczególne Etapy najpóźniej przed
dniem rozpoczęcia kolejnego Etapu.
Prawo ustalenia oraz zmiany Harmonogramu Szczegółowego przysługuje Komitetowi
Kierowników.
§8
Realizacja Umowy
W celu realizacji przedmiotu umowy, Strony powołują Komitet Kierowników, którego
zadaniem będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji Umowy oraz
rozstrzyganie problemów wynikających z realizacji Umowy, w szczególności:
a) wnioskowanie o dokonywanie zmian w Umowie zgodnie z § 22,
b) ustalenie oraz zmiana Szczegółowego zakresu prac,
c) ustalanie oraz zmiana Harmonogramu Szczegółowego, o którym mowa w § 7 ust. 3.
W skład Komitetu Kierowników wchodzą Kierownik Projektu Zamawiającego oraz
Kierownik Projektu Wykonawcy. Kierownik Projektu Zamawiającego ma prawo do
wyznaczenia swojego zastępcy do dokonywania w imieniu Kierownika Projektu
Zamawiającego zastrzeżonych dla niego Umową czynności. Zmiana Kierownika Projektu
Zamawiającego nie wymaga zmiany Umowy.
Kierownik Projektu Zamawiającego ma prawo dopuścić do udziału w pracach Komitetu
Kierowników osoby w roli ekspertów, specjalistów lub biegłych.
Kierownik Projektu Zamawiającego ma prawo do:
a) wnioskowania o naliczanie kar umownych, o których mowa w § 19,
b) zatwierdzania Szczegółowego zakresu prac oraz Harmonogramu Szczegółowego,
c) zwoływania posiedzeń Komitetu Kierowników,
d) zgłaszanie uwag lub zastrzeżeń wynikających z audytów lub kontroli,
e) zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do odbieranych Etapów oraz Efektów,
f) zgłaszania uwag lub zastrzeżeń w ramach procedury dotyczącej udzielenia
Zlecenia,

5

g) odbioru prac.
Ze strony Zamawiającego Kierownikiem Projektu jest: (wskazać adres e-mail oraz nr tel.)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
6. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem Projektu jest:
…………………………………………………………………………………..
7. Kierownik Projektu Wykonawcy zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach
Komitetu Kierowników na żądanie Kierownika Projektu Zamawiającego. Posiedzenia
będą odbywać się w formie spotkań, telekonferencji lub wideokonferencji (przy użyciu
odpowiedniego narzędzia uzgodnionego przez Strony) i mają na celu wymianę informacji
dotyczących postępów prac w realizacji Umowy oraz wskazanie priorytetów i kierunku
prac przez Zamawiającego. Kierownik Projektu Zamawiającego wskaże datę oraz formę
posiedzenia na 3 Dni robocze przed planowanym posiedzeniem. Spotkania będą odbywać
się w siedzibie Zamawiającego albo za zgodą Stron w innym miejscu.
8. Z posiedzeń Komitetu Kierowników sporządza się protokół, zawierający ustalenia
pomiędzy Stronami, w formie dokumentowej, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
9. Oświadczenia woli składane przez Kierowników Projektu, w zakresie spraw, o których
mowa w ust. 1 lit. b), c), a także w ust. 4 lit. a) oraz g) powyżej składane są w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Stosowne pełnomocnictwa dla Kierowników Projektu do składania przez nich oświadczeń
wiedzy oraz woli zostają załączone do Umowy.
11. Etapy będą kolejno odbierane zgodnie z Harmonogramem Ramowym.
12. Przed przystąpieniem do realizacji danego Etapu, Kierownik Projektu Wykonawcy
przedstawi Kierownikowi Projektu Zamawiającego do akceptacji Szczegółowy zakres
prac, który będzie realizowany w celu wykonania danego Etapu. Szczegółowy zakres prac
ma na celu uszczegółowienie przedmiotu Umowy i opisanie sposobu jej realizacji.
Szczegółowy zakres prac musi zawierać propozycję Harmonogramu Szczegółowego.
Szczegółowy zakres prac nie może być sprzeczny z OPZ oraz postanowieniami Umowy.
13. Ponadto, Szczegółowy zakres prac musi zawierać:
a) scenariusze biznesowe przedstawiające sposób spełnienia kryteriów opisanych w OPZ
dla danego Etapu,
b) testy akceptacyjne potwierdzające osiągnięcie kryteriów opisanych w OPZ dla danego
Etapu,
c) dla kryteriów funkcjonalnych scenariusze testów automatycznych potwierdzające
osiągnięcie kryteriów funkcjonalnych opisanych w OPZ dla danego Etapu,
d) kryteria odbioru Efektów realizowanych w danym Etapie.
14. Szczegółowy zakresu prac powinien brać pod uwagę najlepsze i optymalne
uwarunkowania ekonomiczne, funkcjonalne oraz informatyczne dla zrealizowania
Umowy.
15. Szczegółowy zakres prac może zawierać propozycje zmian do OPZ oraz Umowy
przewidzianych w § 22.
16. Szczegółowy zakres prac nie może być podstawą do zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
17. Szczegółowy zakres prac oraz Harmonogram Szczegółowy może być zmieniony w
każdym czasie przez Komitet Kierowników, jeśli zmiany mają na celu zapewnienie
prawidłowego świadczenia Usługi PEF zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w
SIWZ, SLA, OPZ oraz niniejszej Umowie.
18. W trakcie realizacji Umowy przez Wykonawcę Zamawiający może przeprowadzić audyt
lub kontrolę prowadzonych prac i wyników, w szczególności audyt dostępności
5.
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użyteczności i bezpieczeństwa. Audyt lub kontrola mogą być realizowane przez
Zamawiającego lub podmioty przez niego upoważnione.
19. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie audytu lub kontroli z odpowiednim
wyprzedzeniem, jednak nie później niż 7 Dni roboczych przed tym terminem.
Wykonawca zobowiązany jest współpracować z podmiotami przeprowadzającymi audyt
lub kontrolę.
20. Wyniki audytu lub kontroli zostaną przekazane Wykonawcy. Wyniki mogą być podstawą
sformułowania przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 9, żądań w stosunku
do Wykonawcy dotyczących wprowadzenia określonych zmian lub podjęcia określonych
czynności, za które Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego w każdym czasie do
oznakowania lub usunięcia oznakowania aplikacji webowej, desktopowej, kontaktu z
service desk własną firmą (lub konsorcjum).

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

§9
Odbiór Etapów
Wykonawca zgłaszać będzie Zamawiającemu do odbioru wykonany Etap, zgodnie z
Haromonogramem Ramowym oraz Szczegółowym. Zgłoszenie zostanie wysłane na adres
poczty elektronicznej Kierownika Projektu Zamawiającego.
Wraz z przekazaniem do odbioru danego Etapu, Kierownik Projektu Wykonawcy
przedstawi do odbioru Efekty danego Etapu.
Odbiór Etapu następować będzie w formie protokołu podpisanego przez Kierownika
Projektu Zamawiającego i Kierownika Projektu Wykonawcy.
Odbiór Etapów będzie następował w oparciu o:
a) spełnienie wymogów OPZ, w tym kryteriów opisanych w OPZ,
b) dostarczenie Efektów opisanych w OPZ,
c) wymogi określone w § 8 ust. 13,
d) raporty z przeprowadzonych testów, o których mowa w § 8 ust. 13 lit. c).
Kierownik Projektu Zamawiającego może zgłosić zastrzeżenia do odbieranego Etapu w
terminie 5 Dni roboczych liczonych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę danego
Etapu do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 Dni roboczych, liczonych
od dnia ich otrzymania od Kierownika Projektu Zamawiającego, lub innym terminem
uzgodnionym z Kierownikiem Projektu Zamawiającego do uwzględnienia tych zastrzeżeń
oraz do powiadomienia Kierownika Projektu Zamawiającego o ponownym terminie
odbioru danego Etapu, zgodnie z zasadami określonymi powyżej, przy czym kolejny
odbiór nie może nastąpić później aniżeli 5 Dni roboczych od daty powiadomienia o nim
Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo wnieść w każdym czasie inne zastrzeżenia. Zastrzeżenia mogą
dotyczyć Efektów będących wynikiem poprzednich Etapów, bieżącego Etapu oraz
sytuacji, gdy prace oraz naprawy w kolejnych Etapach spowodowały, iż Efekty innych
Etapów zostały obarczone wadą lub błędem regresji. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest do uwzględnienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia
przez Zamawiającego.
Niespełnienie wymagań określonych w ust. 4 lub nieuwzględnienie bądź
nieustosunkowanie się przez Wykonawcę do uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiającego
jest jednoznaczne z niedokonaniem odbioru danego Etapu.
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8. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z
uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku
nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych,
dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego
wykonania Umowy zostanie ujawniony po dokonaniu odbioru.
9. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wystąpienie jakichkolwiek opóźnień w realizacji
poszczególnych Etapów, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W
takim przypadku terminy przewidziane Harmonogramem Ramowym lub Szczegółowym
ulegają przedłużeniu o odpowiednią ilość dni opóźnienia wywołanego działaniami
Zamawiającego. Niezależnie od powyższego każda ze Stron ma obowiązek natychmiast
powiadomić drugą Stronę, jeśli uzyska informacje o okolicznościach mogących mieć
istotny wpływ na realizację Harmonogramu Ramowego lub Szczegółowego.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

1.

§ 10
Współpraca Wykonawców
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z drugim Wykonawcą, wskazanym
przez Zamawiającego, który zawarł umowę z Zamawiającym w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na
„Świadczenie
usług
brokera
PEF”
nr
postępowania
BDG-V.2611.30.2017.PC. Umowa zawarta między Wykonawcami staje się ważna pod
warunkiem udzielenia zgody przez Zamawiającego. Zapis niniejszego ustępu stosuje się
odpowiednio do zmian umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami. Wykonawcy
obowiązani są do zawarcia umowy, o której mowa wyżej w terminie 2 miesięcy od
podpisania niniejszej Umowy.
Wykonawcy w umowie, o której mowa w ust. 1 ustalą w szczególności:
a) zakres swojej odpowiedzialności, z zastrzeżeniem że Wykonawcy odpowiadają
solidarnie wobec Zamawiającego za prawidłowe przeniesienie Kont Podmiotów
pomiędzy Brokerami na zasadach określonych w OPZ,
b) kwestie dotyczące API,
c) format danych przy przeniesieniu Konta Podmiotu pomiędzy Brokerami,
d) mechanizm przekazywania informacji o odebraniu lub odczytaniu dokumentów przez
Odbiorcę Końcowego.
Wykonawca zobowiązuje się do niezaciągania innych zobowiązań, w tym w
szczególności do niezawierania innych umów bądź porozumień, w zakresie umowy, o
której mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania swojego przedstawiciela do Komitetu
Wykonawców.
W skład Komitetu Wykonawców wchodzą przedstawiciel Wykonawcy oraz
przedstawiciel drugiego Wykonawcy, a także przedstawiciel Zamawiającego.
Zadaniem Komitetu Wykonawców jest zapewnienie prawidłowego świadczenia Usługi
PEF oraz ustalenia współpracy pomiędzy Wykonawcami. Głos decydujący i ostateczny
posiada przedstawiciel Zamawiającego.
§ 11
Świadczenie Usługi PEF
Z dniem odbioru IV Etapu Wykonawca rozpocznie świadczenie Usługi PEF.

8

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.

5.

Celem Usługi PEF jest umożliwienie przesyłania Dokumentów handlowych w
ustrukturyzowanym formacie elektronicznym oraz zapewnienie świadczenia
dodatkowych usług wspomagających korzystanie z Systemu PEF.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi PEF w sposób zapobiegający utracie
danych Systemu PEF. W przypadku, gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę
lub przez Zamawiającego w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem
utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed
przystąpieniem do wykonania takiej czynności lub z chwilą przekazania takiej
rekomendacji Zamawiającemu.
Każdy miesiąc świadczenia Usługi PEF będzie potwierdzany raportem miesięcznym
zgodnie z wymogami OPZ. Raport zostanie przygotowany przez Wykonawcę w terminie
5 dni po zakończeniu danego miesiąca.
Świadczenie Usługi PEF będzie odbywać się zgodnie z parametrami SLA.
§ 12
Zlecenia na Prace Dodatkowe
Zamawiający, w ramach prawa opcji, przewiduje możliwość zlecenia wykonania Prac
dodatkowych, określonych w pkt. 11 OPZ, na podstawie odrębnych Zleceń.
Prace dodatkowe nie mogą przekroczyć 700 Roboczodni Wykonawcy potrzebnych na ich
zrealizowanie.
Udzielanie Zleceń przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie następującej
procedury:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcy w postaci elektronicznej Wstępne Zlecenie
określające zakres, sugerowany termin wykonania Zlecenia, wykaz Efektów oraz inne
istotne dla wykonania Zlecenia uwagi;
2) w terminie 6 Dni roboczych od otrzymania Wstępnego Zlecenia Wykonawca przekaże
Zamawiającemu, Analizę Wstępnego Zlecenia zawierającą:
a) zakres proponowanych prac,
b) oferowany termin realizacji Zlecenia,
c) kosztorys realizacji Zlecenia wraz z przeliczeniem na Roboczodni oraz wskazaniem
osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zlecenia wraz z ich pracochłonnością
(dalej: Analiza Wstępnego Zlecenia);
3) Zamawiający najpóźniej w ciągu 5 Dni roboczych od otrzymania Analizy Wstępnego
Zlecenia, może:
a) udzielić Wykonawcy Zlecenia, bądź
b) zobowiązać Wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia Analizy Wstępnego
Zlecenia. Do poprawionej Analizy Wstępnego Zlecenia stosuje się odpowiednio
procedurę z pkt 3; albo
c) poinformować Wykonawcę o nieudzieleniu mu Zlecenia.
Jeżeli w ciągu 10 dni od otrzymania Analizy Wstępnego Zlecenia Zamawiający nie udzieli
Wykonawcy odpowiedzi, przyjmuje się, że Zamawiający zrezygnował z realizacji
Zlecenia. W takim wypadku realizacja przez Wykonawcę Zlecenia następuje w całości na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu Analizy Wstępnego
Zlecenia w terminie określonym w ust. 3 pkt 2) powyżej albo nie przystąpi do realizacji
Zlecenia w terminie określonym w Zleceniu i opóźnienie w przystąpieniu do realizacji
Zlecenia trwa dłużej niż 5 dni, Zamawiający może odstąpić od Zlecenia w całości lub w
części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy
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dodatkowego terminu w tym zakresie, żądając kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 2
lit. f). Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać nie później niż w terminie do 21
dni od dnia, w którym upłynęło 5 dni opóźnienia w przystąpieniu do realizacji Zlecenia.
6. W przypadku, jeżeli Wykonawca wykonuje Zlecenie w sposób nienależyty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Zlecenia i wyznaczy mu w tym celu
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie
uprawniony do wypowiedzenia Zlecenia w całości lub w części oraz żądania zapłaty kary
umownej, o której mowa w § 19 ust. 2 lit. f). Zamawiający może wykonać prawo
odstąpienia nie później niż w terminie do 21 dni od upływu terminu wyznaczonego
Wykonawcy na zmianę sposobu wykonania Zlecenia.
7. W wypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danego Zlecenia dłużej niż 6 dni
w stosunku do terminu zakończenia realizacji danego Zlecenia, Zamawiający uprawniony
będzie do odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części i żądania kary umownej w
wysokości określonej w § 19 ust. 2 lit. f). Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia
nie później niż w terminie 21 dni od daty, w której upłynęło 6 dni opóźnienia w realizacji
Zlecenia.
8. Do odbioru Zleceń stosuje się odpowiednio zapisy § 9 odnośnie odbioru Etapów.
Wykonawca z dniem odebrania Zlecenia przeniesie całość autorskich praw majątkowych
do Efektów wskazanych w Zleceniu na zasadach określonych w § 17.
9. Przekazywanie Wstępnych Zleceń oraz Analizy Wstępnego Zlecenia następuje na
posiedzeniach Komitetu Kierowników bądź na adresy elektroniczne Kierowników.
Zlecenia dokonuje Kierownik Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
10.
Wykonawca przy tworzeniu Kosztorysu dla danego Zlecenie powinien brać pod
uwagę najlepsze i optymalne uwarunkowania ekonomiczne, funkcjonalne oraz
informatyczne dla zrealizowania Zlecenia. Zamawiający może powołać biegłego w celu
dokonania oceny Kosztorysu Zlecenia.

§ 13
Wynagrodzenie umowne oraz warunki płatności
1. Z tytułu prawidłowej realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy Całkowite
Wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty w wysokości…………………. zł netto
(słownie: …………………………………………………………………) co powiększone
o podatek od towarów i usług stanowi kwotę ………………………… zł brutto (słownie
………………………………………………………….)
2. Na wynagrodzenie o, którym mowa w ust. 1 składa się:
a) wynagrodzenie za Etapy od I do IV w wysokości …….. , zgodnie z ofertą
Wykonawcy,
b) wynagrodzenie za Etap V (świadczenie Usługi PEF) w wysokości ……. za jeden
miesiąc świadczenia Usługi PEF, co daje kwotę łączną ……… za …. miesięcy
świadczenia Usługi PEF …….., zgodnie z ofertą Wykonawcy,
c) wynagrodzenie za Prace dodatkowe w maksymalnej wysokości ………… zgodnie z
ofertą Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Etapów I – IV, określone
w ust. 2a w następujący sposób:
a) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. a) po odbiorze Etapu I, w kwocie
……………………………………….… zł,
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b) 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. a) po odbiorze Etapu II, w kwocie
……………………………………….… zł,
c) 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. a) po odbiorze Etapu III, w kwocie
……………………………………….… zł,
d) 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. a) po odbiorze Etapu IV, w kwocie
………………………………………… zł.
4. Podstawą do wystawienia faktury za dany Etap z zakresu I - IV będzie protokół odbioru
danego Etapu.
5. Wynagrodzenie za prawidłowo świadczoną Usługę PEF w ramach Etapu V będzie
rozliczane miesięcznie na podstawie ilości przesłanych Dokumentów handlowych w
ustrukturyzowanym formacie elektronicznym. Podstawą do wystawienia faktury będzie
raport miesięczny, o którym mowa w § 11 ust. 4.
6. W przypadku, gdy w danym miesiącu zostanie przesłanych mniej niż 2000 Dokumentów
handlowych w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, Wykonawcy przysługuje w
danym miesiącu wynagrodzenie w wysokości 80 % wartości miesięcznego
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. b).
7. W przypadku, gdy w ramach V Etapu świadczenie Usługi PEF nie spełnia SLA
wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2 lit. b) zostaje pomniejszone o 20 %
jego wartości.
8. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania Dodatkowych Prac Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie za liczbę roboczodni prawidłowo świadczonych Prac
Dodatkowych, określonych w Zleceniu. Wykonanie Dodatkowych Prac będzie
następować na podstawie Zleceń, w sposób kompletny i wyczerpujący z punktu widzenia
celu, któremu Umowa ma służyć oraz z uwzględnieniem procedury określonej w § 12.
9. Strony ustalają, że Wynagrodzenie za wykonanie Dodatkowych Prac będzie płatne
częściami po wykonaniu każdego Zlecenia, po podpisaniu przez obie Strony protokołu
odbioru Zlecenia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury
VAT za wykonanie danego Zlecenia.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Zleceń, płatne będzie zgodnie z
Kosztorysem realizacji Zlecenia, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 lit c), gdzie jeden
roboczodzień oznacza zaangażowanie Wykonawcy przez 8 godzin (w oparciu o
jednostkową stawkę roboczodnia w wysokości ………….… zł netto (słownie:
……………..…… ), powiększone o podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień
zawarcia Umowy, co stanowi kwotę zł ……………….. brutto (słownie:
…………………..……), przy czym liczba roboczodni nie może być większa niż
wskazana w Zleceniu.
11. Stawka za roboczodzień obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w
związku z wykonywaniem Dodatkowych Prac, w tym koszty dojazdu, wyżywienia i
noclegów.
12. Łączna liczba roboczodni wynikająca ze Zleceń nie może przekroczyć 700 roboczodni.
Udzielenie Zleceń na niższą liczbę roboczodni niż wskazaną w zdaniu pierwszym, bądź
jej niewykorzystanie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec
Zamawiającego.
13. Suma faktur wystawionych z tytułu realizacji Zleceń nie może przekroczyć
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. c.
14. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w ciągu 21 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
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15. Za dzień zapłaty faktury VAT uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
16. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT wystawionej na Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa NIP:
7010797920.
17. W ramach Etapów I-IV Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktur VAT w formie
elektronicznej oraz doręczenie jej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
………………………. W ramach Etapu V przesłanie faktur VAT, nastąpi za
pośrednictwem Platformy PEF w formie Dokumentu handlowego w ustrukturyzowanym
formacie elektronicznym. Przesłanie faktur VAT w ramach Zleceń nastąpi w zależności
od Etapu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej lub
za pośrednictwem Platformy PEF w formie Dokumentu handlowego w
ustrukturyzowanym formacie elektronicznym.
18. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu
wykonania Umowy w ramach Etapów od I do V, koszty związane ze świadczeniem
Dodatkowych Prac w ramach Zleceń, w tym koszty dojazdów, wyżywienia, noclegów
oraz wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego wszelkich
autorskich praw majątkowych, prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do
utworów powstałych w wyniku wykonania prac związanych z przedmiotem Umowy,
praw do licencji wykorzystanych do wykonania Umowy oraz za przeniesienie własności
nośników.
19. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do
czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek
z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

1.

2.

3.

§ 14
Zatrudnienie Pracowników
Zgodnie z wykazem osób uczestniczących w wykonaniu Zamówienia (Personel)
złożonym wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca
lub podwykonawca na cały okres realizacji Umowy zobowiązuje się skierować do
wykonywania Zamówienia osobę/osoby, zatrudnioną/-e na podstawie umowy o pracę.
Osoba/osoby, o której/których mowa powyżej muszą spełniać warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone dla funkcji, do jakiej dane
osoby zostały wskazane.
Wykonawca nie później niż w ciągu 10 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy na
realizację zamówienia przedstawi Zamawiającemu do wglądu dowody o których mowa w
ust. 3 dotyczące osób, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający w każdym czasie trwania Umowy, może żądać od Wykonawcy
przedstawienia w określonym terminie do wglądu dowodów dotyczących zatrudnienia
wskazanych przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Dowodami
potwierdzającymi spełnianie wymogu, o którym mowa w ust. 1 w szczególności mogą
być:
a) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
Zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
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4.

5.

6.
7.

1.

2.

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę deklaracji zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wskazanych w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 19 ust. 2 lit. d).
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wskazanych w ust. 1.
Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 1, zgodnie z § 21.
W przypadku zmiany osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, po otrzymaniu
zgody Zamawiającego, o której mowa w § 21 Wykonawca zobowiązuje się do
przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań
dotyczących zatrudnienia nowych osób na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten
Wykonawca realizuje w terminie 14 dni od uzyskania zgody Zamawiającego.
§ 15
Podwykonawcy
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm
tych podwykonawców.
Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, poda, o ile są już znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację tego zamówienia. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
zamówienia.
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Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§ 16
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć, najpóźniej z dniem odebrania III Etapu, z
Zamawiającym umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na warunkach
określonych w Załączniku nr 4 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w dniu podpisania Umowy z Zamawiającym
porozumienie o zachowaniu poufności informacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 5
do Umowy.
Dane osobowe Odbiorców Końcowych nie mogą być przekazywane do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych.
§ 17
Prawa autorskie

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
a) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej,
intelektualnej wykorzystywanych przy realizacji Umowy nie będzie naruszało
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,
b) prawa autorskie i prawa zależne określone w ust. 3 nie są i nie będą w żaden sposób
ograniczone,
c) Efekty wykonania Umowy wytworzone przez Wykonawcę w ramach Umowy
stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) będą stanowić jego
wyłączną własność lub przedmiot jego wyłącznych praw,
d) wykonane Efekty, z których Wykonawca skorzysta do wykonania Efektów nie będą
posiadały wad fizycznych lub prawnych,
e) rozporządzanie utworami lub przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności
przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich
i praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych.
Wykonawca, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Etapu,
przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Efektów
wytworzonych w ramach Umowy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji i raportów – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację lub
raporty utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
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egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji lub raportów w sposób inny niż
określony w ust. 2 lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
dokumentacji i raportów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru Etapu prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do
opracowań danego utworu oraz prawo wyłącznego zezwalania na wykonanie zależnego
prawa autorskiego, w tym korzystania i rozporządzania z utworów, na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 2.
4. Z chwilą wykonania na rzecz Zamawiającego Efektu danego Etapu zgodnie ze
zleceniem, na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy utworów przekazanych
Zamawiającemu.
5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworów
na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę
Wykonawcy w terminie 10 Dni roboczych od doręczenia tego żądania Wykonawcy,
zawrą umowę przenoszącą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na tych polach
eksploatacji oraz prawa do wykonywania zależnych praw autorskich i prawa wyłącznego
zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego na rzecz Zamawiającego na
warunkach takich jak określone w niniejszej Umowie.
6. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego na
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 oraz prawa do wykonywania
zależnych praw autorskich i prawa wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego, zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia określonego w § 13.
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworów na
odrębnych polach eksploatacji.
7. Od chwili dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę utworów powstałych w
związku z realizacją Umowy do chwili przeniesienia ich praw, zgodnie z
postanowieniami ustępów poprzedzających, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia
wynikającego z Umowy, udziela Zamawiającemu wyłącznej licencji na korzystanie z
tych utworów w celu przeprowadzenia testów i próbnej eksploatacji.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów.
Zamawiający z tego tytułu może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych bądź przez
dochodzenie kar umownych, o których mowa w § 19 ust. 2 lit b) według swojego wyboru.
9. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń
związanych z utworami wykorzystanymi do wykonania Przedmiotu Umowy lub
wytworzonymi w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się
podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia
Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca
zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w
związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
10. W przypadku gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami
zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw w związku z pracami
realizowanymi przez Wykonawcę lub aplikacjami wykorzystywanymi przez
Wykonawcę, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Efektów, Wykonawca
niezwłocznie na swój koszt i ryzyko:
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a) dostosuje Efekty lub dokumentację, dostarczy nowe aplikacje lub dokumentacje
dedykowane dla Efektów albo zmieni je w taki sposób, by nie naruszały praw osób
trzecich, lub
b) uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z Efektów dokumentacji.
11. Prawa, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający może wykonywać bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych oraz może je przenosić bez zgody Wykonawcy na osoby
trzecie.
12. W celu realizacji Umowy przez Wykonawcę Zamawiający:
1) udziela Wykonawcy licencji do Efektów, na czas określony do dnia zakończenia
obowiązywania Umowy, na następujących polach eksploatacji:
a) czasowe zwielokrotnienia Efektów w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania Efektów niezbędne jest jej
zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody Zamawiającego,
b) przystosowanie lub jakichkolwiek inne zmiany w Efektach.
2) udziela Wykonawcy, na czas określony do dnia zakończenia obowiązywania Umowy,
zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz licencji do Efektów.
13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują osobiste prawa
autorskie do utworów wytworzonych w ramach Umowy, nie będą wykonywać swoich
praw w sposób uniemożliwiający wykorzystywania praw do tych utworów przez
Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązuje się do nie rejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu
własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych
stanowiących elementy utworów, jak też zobowiązuje się nie zgłaszać do opatentowania
utworów, co do których prawa zostaną przeniesione na Zamawiającego.
15. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
nie dotyczy programów komputerowych, elementów, podprogramów oraz silników
udostępnianych publicznie jako Open Source wykorzystywanych do wykonania Efektów.
Wykonawca oświadcza, iż ww. programy komputerowe, elementy, podprogramy oraz
silniki będą publicznie dostępne bez ograniczeń na korzystanie z nich przez
Zamawiającego oraz nie jest wymagane uzyskanie w tym zakresie jakichkolwiek zgód
lub opłat na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.
16. Wykonawca z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi PEF, w ramach wynagrodzenia
określonego w § 13 udziela Zamawiającemu, na czas trwania Umowy, wyłącznej,
nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie, licencji na korzystanie z Bazy Danych PEF.
17. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z Bazy Danych PEF
na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, dodawanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie oraz usuwanie danych
zawartych w Bazie Danych PEF;
b) wyszukiwanie zawartości w Bazie Danych PEF;
c) zapisywanie wyszukiwanej zawartości na stanowiskach komputerowych
oraz na nośnikach zewnętrznych;
d) sporządzanie raportów i wydruków wyszukanych elementów zawartości;
e) udostępnianie publiczne danych pobranych i wykorzystanych w Bazie Danych PEF.
18. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim Bazy Danych PEF
zarówno jako całości jak i części, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Powyższe
zastrzeżenie nie dotyczy udostępniania danych, wynikającego z prawidłowego
funkcjonowania PEF zgodnie z OPZ i Umową.
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19. Wykonawca, w celu spełnienia zobowiązań określonych w § 4 ust. 8, udzieli
każdorazowemu Odbiorcy Końcowemu, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w
czasie i terytorialnie, bez możliwości wypowiedzenia, licencji do korzystania z aplikacji
webowej, określonej w OPZ, na następujących polach eksploatacji:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego w całości
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w
którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i
przechowywania programu
komputerowego
niezbędne jest
jego
zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego,
b) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian
dokonała.
20. Wykonawca z dniem obioru IV Etapu udzieli licencji na aplikację webową
Zamawiającemu, na zasadach określonych w ust. 19.
§ 18
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania na zasadach ogólnych, chyba
że Umowa w danym przypadku przewiduje modyfikację tych zasad.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za niedotrzymanie warunków
określonych w SLA, od której Wykonawca może się uwolnić wyłącznie wykazując, że
naruszenie warunków SLA, nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający lub było spowodowane przyczynami o charakterze siły wyższej.

§ 19
Kary umowne
1. W zakresie kar umownych opisanych Umową odpowiedzialność za opóźnienie, oznacza
przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności za przekroczenie terminów wskazanych w
Umowie lub wyznaczonych zgodnie z postanowieniami Umowy na zasadzie ryzyka, od
której może się uwolnić wyłącznie wykazując, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub było spowodowane działaniem siły
wyższej.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownych:
a) w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w Harmonogramie Ramowym.
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 13 ust. 2 lit. a),
b) w przypadku, gdy Etap został wykonany niezgodnie z zasadami odbioru Etapów,
określonymi w § 9 ust. 4 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §
13 ust. 2 lit. a),
c) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Zlecenia przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia
określonego w Zleceniu,
d) za niedopełnienie zobowiązania, polegającego na skierowaniu do realizacji
zamówienia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zgodnie z § 14 ust.1 w wysokości 200 zł za każdy dzień za każdą osobę poniżej deklarowanej w wykazie
osób Wykonawcy,
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e) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze w określonym terminie umowy, o której
mowa w § 10 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1 % Całkowitego
Wynagrodzenia brutto, określonego w § 13 ust. 1,
f) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 12 ust.
3 pkt 2), ust. 6 lub ust. 7 – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto, ustalonego za dane Zlecenie,
g) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do zawarcia umowy przenoszącej
prawa do utworów na warunkach określonych w § 17 ust. 5, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % Całkowitego
Wynagrodzenia brutto, określonego w § 13 ust. 1,
h) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze w określonym terminie umowy, o której
mowa w § 16 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1 % Całkowitego
Wynagrodzenia brutto, określonego w § 13 ust. 1,
i) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 4 ust. 6 – za
każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1 % Całkowitego Wynagrodzenia brutto,
określonego w § 13 ust. 1.
Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
Strony zgodnie ustalają, że kary umowne nałożone na Wykonawcę w związku z
realizacją Umowy nie mogą przekroczyć wartości 100% Całkowitego Wynagrodzenia
brutto, co nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego na
zasadzie określonej w ust. 5 poniżej.
Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia dodatkowego
odszkodowania przez Zamawiającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość
szkody lub utracone korzyści przekroczą kwotę wypłaconej kary. W sytuacji określonej
w zdaniu pierwszym karę umowną zalicza się na poczet odszkodowania.
Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. Zamawiający prześle
Wykonawcy wyliczenie kar umownych wraz z notą obciążeniową.
Kary umowne obowiązują pomimo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 24.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od naliczania kar umownych, jeżeli pozwoli to na
zapewnienie prawidłowego działania Platformy PEF.
§ 20
Klauzule waloryzacyjne
Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie
w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne,
-jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
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w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż
nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego
paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt
1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 Umowy należy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

§ 21
Zmiany Personelu
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w stosunku
do treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na podstawie którego
dokonano zaproszenia Wykonawcy do dialogu konkurencyjnego, w zakresie Załącznika
nr 9 (który jednocześnie stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy) tj. Wykazu osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Personel), jeżeli wystąpi
obiektywna i niezależna od Wykonawcy potrzeba dokonania zmian osób przy pomocy
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których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa SIWZ. Zmiana osób wymaga
uprzedniej zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza do zmiany Personelu na osoby o niższych kwalifikacjach
lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym
postępowaniu.
§ 22
Zmiany Umowy
O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w zakresie określonym w art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem zapisów § 8.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian opisanych poniżej:
a) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności:
• sposobu realizacji przedmiotu Umowy w obszarach: organizacyjnym,
wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,
• zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub
niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go
innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb
Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian
uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w
szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich
realizacji,
b) w przypadku, gdy w wyniku badań, zgłoszeń service desk, opinii użytkowników lub
wyników badań audytowych, stwierdzona zostanie konieczność wprowadzenia zmian
lub poprawek w realizacji Usługi PEF, Zamawiający dopuszcza zmianę wadliwego
sposobu realizacji Umowy na niewadliwy, pod warunkiem, że zmiana spełnia
wymagania określone w SIWZ, OPZ oraz Umowie,
c) w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy
nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa,
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw,
Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych
oficjalnych publikatorach oraz na stronach internetowych, Zamawiający dopuszcza
zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi
lub interpretacjami,
d) w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o integracji przedmiotu umowy z
innymi bazami zamówień publicznych, systemami informatycznymi lub innymi
węzłami komunikacyjnymi, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji
Umowy oraz zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy w tym przedmiocie,
e) w przypadku pojawienia się nowych komunikatów bądź zmiany istniejących
komunikatów przez OpenPEPPOL bądź zmiany warunków SLA określonych przez
OpenPEPPOL dla usługi głównej i usług dodatkowych koniecznych z racji
nowelizacji zapisów OpenPEPPOL, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy polegających
na implementacji treści powyższych komunikatów oraz nowelizacji,
f) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian umożliwiających wprowadzenie
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dodatkowej ochrony zabezpieczającej przez cyberatakami, Zamawiający dopuszcza
zmiany w sposobie realizacji Umowy umożliwiające implementację rozwiązań
gwarantujących bezpieczeństwo,
g) w przypadku zlecenia Prac dodatkowych, o których mowa w pkt 11 OPZ,
h) w zakresie zastąpienia funkcjonalności opisanych w OPZ na funkcjonalności
określone w pkt 11 OPZ,
i) w przypadku nieotrzymania, uchylenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia
nieważności Decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania Projektu,
j) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia
nieważności Porozumienia o dofinansowanie,
k) kiedy konieczność taka będzie wynikać z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją
Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą albo z decyzji administracyjnych.
W przypadku, w którym realizacja przedmiotu zamówienia będzie wymagać zmiany w
ramach zakresu prac zgodnie z OPZ, wówczas Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawi mu informacje dotyczące:
a) wyceny realizacji zmiany,
b) określenia stopnia trudności jej realizacji,
c) zmian zakresu prac i Harmonogramu Ramowego i Szczegółowego.
Strony następnie dokonają wspólnej oceny zakresu oraz wyceny zmiany.
Wykonawca przy wycenie zmiany powinien brać pod uwagę najlepsze i najbardziej
optymalne uwarunkowania ekonomiczne, funkcjonalne oraz informatyczne dla
zrealizowania Umowy.
Zamawiający może powołać biegłego w celu wyceny zmian.
§ 23
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
……………………… zł (słownie: …................................... złotych), co stanowi …%
wynagrodzenia całkowitego brutto Umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w
formie:…………………………………………….…………
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokości. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia
Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:
Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
odbioru IV Etapu. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie
15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady Efektów, będących dziełem.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego (w tym spóźnionego) wykonania Umowy lub jej
części.
W okresie przysługującym Zamawiającemu na zwrot zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy, Zamawiający nie może zostać pozbawiony możliwości wystąpienia
z roszczeniem z tytułu zabezpieczenia, jeżeli zdarzenie uzasadniające roszczenie
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wystąpiło w okresie ważności zabezpieczenia (jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w
formie dokumentu - w okresie ważności dokumentu).
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, powinna ona być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz ważna przez cały okres
na jaki zabezpieczenie ma być ustanowione.
Wykonawca zobowiązany jest do podsiadania w całym okresie obowiązywania Umowy
opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności o wartości ubezpieczeniowej równej co najmniej wartości
brutto Umowy wskazanej w § 13 ust. 1.
§ 24
Odstąpienie od Umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający może odstąpić od Umowy, w części nieodebranej Umowy, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:
a) Wykonawca nie wykona danego Etapu w terminach wskazanych w Harmonogramie
Ramowym,
b) Wykonawca nie uwzględnieni zastrzeżeń, o których mowa w § 9 ust. 5 lub 6,
c) Kierownik Projektu Wykonawcy co najmniej dwa razy nie wykonał obowiązku, o
którym mowa w § 8 ust. 7.
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze w określonym terminie umowy, o której
mowa w § 10 ust. 1,
e) odbiór Etapu nie spełni wymagań określonych w § 9 ust. 4,
f) Wykonawca nie zawrze umowy o przetwarzaniu danych osobowych, o której mowa w
§ 16 ust. 1,
g) Wykonawca nie zawrze porozumienia o zachowaniu poufności, o którym mowa w §
16 ust. 2,
h) Wykonawca w okresie świadczenia Usługi PEF (Etap V), dwukrotnie otrzymał
obniżone miesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usługi PEF za
niedotrzymanie SLA na zasadach określonych w § 13 ust. 6,
i) Wykonawca nie spełnia obowiązków określonych w § 4 ust. 6,
j) Wykonawca nie przedstawił Analizy Wstępnego Zlecenia.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 21 dni od dnia zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 2. Odstąpienie wywołuje skutek do dnia doręczenia
oświadczenia o odstąpieniu do Wykonawcy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę w
oświadczeniu o odstąpieniu, czy chce zachować wykonane już Efekty w ramach
nieukończonego Etapu. Brak powyższej informacji oznacza, iż Zamawiający nie chce ich
zachować i nie będzie posiadał do nich praw.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu odebranych Etapów a w przypadku Etapu jeszcze
nieukończonego, wynagrodzenia za Efekty, które Zamawiający będzie chciał zachować.
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W przypadku, gdy Zamawiający złoży oświadczenie o chęci zatrzymania Efektów
nieukończonego Etapu Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu
wszystkich Efektów, które zrealizował oraz przeniesienia do nich praw na
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 17.
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wywołuje skutek od chwili doręczenia
Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Strony
zobowiązane są do współdziałania w dobrej wierze w zakresie zakończenia współpracy,
biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego działania Platformy PEF. W szczególności
Strony ustalą w dobrej wierze wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za
zrealizowany w części Etap oraz za Efekty, które Zamawiający będzie chciał zachować.

§ 25
Zakończenie realizacji Umowy
Z dniem zakończenia obowiązywania Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia
określonego w § 13 przenosi na Zamawiającego prawo do wyłącznego pobierania danych
i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości w
Bazie Danych PEF.
Wykonawca zobowiązany jest z dniem zakończenia obowiązywania Umowy do wydania
kopii Bazy Danych PEF Zamawiającemu bądź innemu podmiotowi wskazanemu przez
Zamawiającego.
Wydanie Bazy Danych PEF nastąpi w formie fizycznej na trwałym nośniku danych.
Wykonawca zobowiązany jest do trwałego usunięcia Bazy Danych PEF ze wszystkich
posiadanych nośników w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy.
W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do
współpracy z Zamawiającym w zakresie dopełnienia wszystkich obowiązków
Wykonawcy wynikających z Umowy, w szczególności w zakresie przeniesienia Kont
Podmiotów, wydania Efektów, przeniesienia praw oraz udzielenia licencji, o których
mowa w § 17.
Strony zgodnie postanawiają, że zakończenie obowiązywania Umowy, w tym w
szczególności przez odstąpienie od niej przez Zamawiającego, nie oznacza zakończenia
obowiązywania tych jej postanowień, które dotyczą zakończenia współpracy Stron, w tym
w szczególności, odbioru Etapów, kar umownych, odpowiedzialności, przeniesienia
autorskich praw majątkowych, udzielenia licencji oraz zakończenia realizacji Umowy.

§ 26
Postanowienia końcowe
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
Wszelkie spory dotyczące Umowy będą rozwiązywane w sposób polubowny, a w
przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw
lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
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cywilnego i przepisy ustawy Pzp, oraz inne właściwe dla przedmiotu Umowy przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach tj. dwa dla
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.
6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo,
b) Załącznik nr 2 - OPZ,
c) Załącznik nr 3 - SIWZ,
d) Załącznik nr 4 – wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
e) Załącznik nr 5 - wzór porozumienia o zachowaniu poufności informacji,
f) Załącznik nr 6 - Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
g) Załącznik nr 7 - wydruk z KRS Wykonawcy,
h) Załącznik nr 8 - oferta Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

…………......

……………..

24

Załącznik nr 5 do wzoru umowy
POROZUMIENIE
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI
zawarta w dniu …............................... w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,
……………………………………………………………………, zwanym dalej
„Zamawiającym", reprezentowanym przez …….……….………………………
......................................................................................................................................................
działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ………………………………
………………………………………, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy,
a
……………………………………………………………………………………………….,
NIP………………………., KRS nr ………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą",
zwanymi w dalszej części Porozumienia „Stronami”.
W związku z zawarciem Umowy z dnia ……………………………………………………….
nr
………………………………………………………..pomiędzy
Wykonawcą
a
Zamawiającym Strony postanawiają, co następuje:
§1
Wykonawca zobowiązuje się, w celu ochrony danych i informacji dostarczonych przez
Zamawiającego, jak również, w których posiadanie wszedł w trakcie realizacji zawartych z
Zamawiającym umów z zastrzeżeniem postanowień art. 2, podjąć następujące działania:
1. zastosować wszelkie niezbędne środki do zapewnienia ich bezpiecznego przechowywania,
2. nie korzystać z danych czy informacji do żadnego innego celu niż zostały one
przeznaczone,
3. nie przetrzymywać danych i informacji przez okres dłuższy niż konieczny do wypełnienia
zobowiązań wobec drugiej Strony,
4. zwrócić lub zniszczyć, po wypełnieniu zobowiązań wobec drugiej Strony, dane i
informacje przez nią przekazane wraz ze wszystkimi kopiami, stosownie do żądania w
tym zakresie Strony, która informacje / dane przekazywała. Wykonawca jest jednak
uprawniony do zachowania jednej kopii danych i informacji w zakresie niezbędnym do
dochodzenia przez niego roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed takimi
roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.
5. ujawniać informacje jedynie tym osobom , którym będą one niezbędne do wykonania
powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do
nich dostęp dla celów określonych w ww. umowie. W takim przypadku każda osoba
podpisuje oświadczenie, które warunkuje rozpoczęcie przez nią pracy z informacjami
kontrahenta,

25

6. podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
informacje będące przedmiotem porozumienia nie ujawni tych informacji ani ich źródła,
zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego
upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,
7. nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać całości ani
jakiejkolwiek części określonych danych i informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby
do celów związanych z realizacją umowy z dnia ………………............... nr
………………………………………
§2
Postanowienia art.1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji, które:
1. są opublikowane, znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania
postanowień niniejszego Porozumienia;
2. zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań
o zachowaniu poufności informacji w stosunku do Stron;
3. zostaną przekazane (opublikowane) przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą
Strony, która udostępnia informacje.
§3
Informacje chronione będą przekazywane pomiędzy Stronami z użyciem następujących
mechanizmów:
1. w przypadku informacji przekazywanych poprzez sieć Internet w formie zaszyfrowanej za
pośrednictwem aplikacji i poczty elektronicznej,
2. w przypadku informacji przekazywanych poprzez nośniki magnetyczne – poprzez ich
zaszyfrowanie lub zabezpieczanie hasłem o długości co najmniej 8 znaków,
3. w przypadku informacji przekazywanych na nośnikach papierowych – poprzez
przekazanie ich w opakowaniu ograniczającym swobodny dostęp do informacji zawartych
na tych nośnikach.
§4
Postanowienia niniejszego Porozumienia wiążą Strony zarówno przez czas trwania Umowy, o
której mowa w art. 1 pkt 7 jak i po jej rozwiązaniu.
§5
Jeżeli Zamawiającemu stanie się wiadome, że postanowienia niniejszego Porozumienia
zostały naruszone przez Wykonawcę, jego pracowników lub osoby, którymi się posługuje
przy realizacji umowy, o której mowa w art. 1 pkt 7, Wykonawca zobowiązany będzie do
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zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ww. umowy zawartej
pomiędzy Stronami za każdy przypadek naruszenia w terminie 28 dni od wezwania do jej
zapłaty. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną,
jeżeli nie pokrywa ona rzeczywiście poniesionej szkody.
§6
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z niniejszego Porozumienia lub w związku z nim
powstałe Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla
Zamawiającego.
§7
Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

................................
ZAMAWIAJĄCY

..........................................
WYKONAWCA
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Załącznik nr A do Porozumienia o zachowaniu poufności informacji
OŚWIADCZENIE OSOBY (PODMIOTU) NIE BĘDĄCEJ PRACOWNIKIEM
MINISTERSTWA Przedsiębiorczości i Technologii
Ja/my, niżej podpisany/a/ni niniejszym oświadczam/y, że:
1) nie ujawnię/imy bez stosownego upoważnienia, wynikającego z obowiązujących regulacji
lub wydanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, żadnych informacji
prawnie

chronionych

w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii o ile wejdę/wejdziemy w ich
posiadanie, oraz nie przyczynię/nimy się do ich ujawnienia lub innych działań związanych
z ich przetwarzaniem lub utratą itp. mogących spowodować szkodę dla Ministerstwa
Rozwoju, innych osób i podmiotów lub naruszenie przepisów prawa, w tym regulacji
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zarówno w trakcie wykonywania prac dla
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jak i po ich zakończeniu oraz
będę/będziemy przestrzegał/a/li wszelkich przepisów w tym zakresie,
2) zobowiązuję/emy

się

nie

wykraczać

poza

nadane

mi/nam

uprawnienia

oraz

zobowiązuję/emy się wykorzystywać przydzielone mi/nam środki pracy, w tym systemy
i urządzenia informatyczne, tylko do celów realizacji Umowy wiążącej mnie/nas
z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,
3) gwarantuję/emy, iż inne osoby wykonujące w moim/naszym imieniu lub podmiotu, który
reprezentuję/emy będą przestrzegały powyższych zobowiązań,
4) zobowiązuję/emy się przestrzegać oraz jestem/śmy świadomy/a/mi odpowiedzialności za
naruszenie obowiązujących zasad, wynikających w szczególności z:
a) rozdziału XXXIII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2204 z późn. zm.);
b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz.
922 z późn. zm);
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c) ustawy z dnia 9 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 1167 z późn. zm.).
1. IMIĘ I NAZWISKO ______________________________;
Firma ______________________________
Seria i numer dowodu osobistego ______________________ Podpis _________________
Miejscowość, data ____________;
Oświadczenie w imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
przyjął__________________________
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