UMOWA Nr…………/2017
zawarta w dniu …………… 2017 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia (Centrala)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
………………………………..……..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..,
a
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
§1
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2.

3.

1.

2.
3.
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Przedmiotem umowy jest odnowienie wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego
1881 licencji pakietu oprogramowania McAfee Endpoint Protection Suite (EPS) oraz dla 3 licencji
oprogramowania McAfee VirusScan Enterprise for Storage (NAP) oraz zakup 169 nowych licencji
McAfee Endpoint Threat Protection (ETP) wraz z rocznym wsparciem producenta.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym do:
1)
dostarczenia dokumentu wystawionego przez producenta oprogramowania – firmę McAfee
Security (McAfee), udzielającego Zamawiającemu dostępu do wsparcia producenta na poziomie
McAfee Security Business Support (wcześniej Gold Software Support) dla posiadanych przez
Zamawiającego 1881 licencji pakietu oprogramowania McAfee Endpoint Protection Suite (EPS)
oraz dla 3 licencji oprogramowania McAfee VirusScan Enterprise for Storage (NAP) przez okres
12 miesięcy, tj. od dnia 17.12.2017 r. do 16.12.2018 r. Potwierdzeniem zapewnienia
przedmiotowego dostępu będzie dostawa do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej lub
elektronicznej dokumentów potwierdzających wskazane uprawnienia Zamawiającego, w terminie
do 16 grudnia 2017 r.
2)
dostarczenia dokumentu wystawionego przez producenta oprogramowania – firmę McAfee
Security (McAfee), udzielającego Zamawiającemu 169 sztuk bezterminowych licencji na pakiet
oprogramowania McAfee Endpoint Threat Protection (ETP) wraz z 12 miesięcznym, tj. od dnia
17.12.2017 do 16.12.2018 r., wsparciem producenta na poziomie McAfee Security Business
Support, w terminie do 16 grudnia 2017 r.
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są
niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
§2
Odbiór przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy, potwierdzony
zostanie protokołem odbioru podpisanym ze strony Zamawiającego przez Dyrektora Departamentu
Informatyki lub jego Zastępcę lub Kierownika Działu Systemów Wewnętrznych i Wsparcia.
§3
Ustala się łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w wysokości brutto ……………..
złotych (słownie złotych ……………………………………………………………………...), w tym:
1) za wsparcie producenta na poziomie McAfee Security Business Support, o których mowa w § 1
ust.
2
pkt
1
w
wysokości
………………
złotych
(słownie
złotych
……………………………………………………………………..), w tym podatek VAT.
2) za licencje, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 w wysokości ………………..(słownie złotych
………………………………………………………………………), w tym podatek VAT.
Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest protokół odbioru, o którym
mowa w § 2.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez
przedstawicieli Stron protokołem odbioru.
Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu
wynagrodzenia
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr
…………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie, o której mowa w ust. 4 odsetki
ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty.
§4
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku niewykonywania jej
postanowień przez Wykonawcę lub wykonywania ich wadliwie, w szczególności dostarczenie
przedmiotu umowy niezgodnie ze złożoną ofertą, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą odstąpienia od umowy, poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 4 ust. 1
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
2) za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 za każdy dzień
opóźnienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5.

§7
Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego.
§8
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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