UMOWA Nr …………
zawarta w dniu …………. 2018 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Centrala
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 1070001057 zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………….......
a
…………………………………………………………………………………………………….......,
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
…………………………….…………………………………………………………………………...
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1)

dostarczenie nośników z oprogramowaniem, dokumentacji, kluczy licencyjnych do
oprogramowania wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy, zwanego dalej łącznie:
„Oprogramowaniem”;

2)

udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji na Oprogramowanie.
§2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Wykonawca

oświadcza,

że

przysługują

mu

uprawnienia

niezbędne

do

korzystania

z Oprogramowania w celu wykonania umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że na podstawie umowy udzieli Zamawiającemu licencji lub zapewni
udzielenie licencji na Oprogramowanie. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości
korzystania z Oprogramowania w sposób i w celu opisanym w umowie, a w szczególności w celu
zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności całego systemu teleinformatycznego Narodowego
Funduszu Zdrowia.
4. Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach umowy dobra własności intelektualnej nie będą
posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych
dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty,
odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe
zapewnienia nie okażą się prawdziwe.
5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa
jest modyfikacja sposobu działania Oprogramowania za pomocą wbudowanych lub dostarczonych

narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Oprogramowania, tworzenie raportów itp.
Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności bez konieczności zawierania
odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat. Wykonawca oświadcza, że warunki, na
których Oprogramowanie jest udostępnione Zamawiającemu, nie zawiera ograniczeń, które
uniemożliwiłyby dokonanie takich czynności.
6. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia zgodnego z prawem korzystania
z komponentów Oprogramowania przez osoby trzecie, Zamawiający jest uprawniony do
udzielania takim osobom sublicencji.
7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają
ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania.
Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania.
8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi
Oprogramowania mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności
dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie
korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na
korzystanie z Oprogramowania lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej.
9. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania podczas realizacji i na cele umowy,
w szczególności w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało
żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji na czas realizacji Umowy
obejmującej prawo korzystania z Oprogramowania na potrzeby realizacji umowy do czasu
uzyskania – odpowiednio – praw majątkowych lub docelowych licencji opisanych umową.
10. Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień
Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. nr
1191, z późn. zm.).
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Oprogramowanie do siedziby Zamawiającego,
w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa ust. 5, jednak nie
później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie na informatycznych nośnikach danych lub w innej
postaci umożliwiającej prawidłową instalację tego Oprogramowania oraz klucze instalacyjne,
najpóźniej w dacie odbioru tego Oprogramowania.
3. Wraz z Oprogramowaniem Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający warunki udzielenia
licencji na korzystanie z tego Oprogramowania.
4. Okoliczność prawidłowego wykonania umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru,
podpisanym przez przedstawicieli Stron.

5. Ze strony Zamawiającego osobą zobowiązaną i upoważnioną do stałego nadzoru nad realizacją
niniejszej

umowy,

a

także

podpisania

protokołu

odbioru

jest

Kierownik

Sekcji

ds. Bezpieczeństwa i Audytu Systemów Teleinformatycznych lub Dyrektor Departamentu
Informatyki lub jego Zastępca.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić bądź zapewnić udzielenie Zamawiającemu niewyłącznych,
nieprzenoszalnych i nieograniczonych terytorialnie licencji na korzystanie z Oprogramowania
na poniższych warunkach, z uwzględnieniem treści Umowy.
2. Prawo do korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego na podstawie licencji będzie
udzielone na czas nieoznaczony.
3. Licencje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wypowiedziane przez licencjodawcę
z zachowaniem 10 letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
1)

Licencjodawca uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej licencji z zachowaniem 10
letniego okresu wypowiedzenia wyłącznie z powodu:
a) zwłoki w zapłacie Wynagrodzenia trwającej nie krócej niż 30 dni;
b) istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji i pomimo pisemnego
wezwania do zaniechania naruszeń licencji, niezaniechania przez Zamawiającego tych
naruszeń we wskazanym terminie, nie krótszym niż 20 dni, licząc od otrzymania
zawiadomienia.

4. Licencje, o których mowa w ust. 1, obejmują prawo do korzystania z Oprogramowania
w zakresie, o którym mowa w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:
1) prawo korzystania z oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności, w dowolny
sposób,

na

potrzeby

jakichkolwiek

systemów

eksploatowanych

aktualnie

lub

w przyszłości w zakresie wykonywania zadań Zamawiającego, bez względu na to, czy
systemy te znajdują się w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie,
przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie,
3) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby
udzielonych licencji,
4) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych oraz
nośników z zainstalowanym oprogramowaniem,
5) przystosowywanie,
6) przenoszenia oprogramowania na inną platformę systemową,
7) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania przez
Zamawiającego oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania,

8) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części
dowolnymi środkami i w jakiejkolwiek formie,
9) zwielokrotniania w zakresie, w którym jest to niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania,
dostosowywania,

przechowywania

Oprogramowania

dla

własnych

potrzeb

Zamawiającego, zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem, dokumentacją techniczną,
użytkową i warunkami niniejszej umowy.
5. Uprawnienia z licencji na korzystanie z Oprogramowania zostaną potwierdzone w formie
pisemnej, w postaci dokumentów dostarczonych Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia
Oprogramowania.
6. Uprawnienia z licencji na korzystanie z Oprogramowania Zamawiający nabywa z chwilą jego
odbioru.
7. Wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z Oprogramowania Wykonawca przeniesie
na Zamawiającego własność informatycznych nośników danych, na których Oprogramowanie
zostało dostarczone.

§5
1. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi […] zł brutto (słownie […]
zł brutto).
2. Zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający dokona w ciągu 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3
ust. 4, podpisany przez Strony.
4. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi
polecenie przelewu wynagrodzenia brutto zgodnie wystawioną fakturą, na rachunek o numerze
[…].
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za udzielenie licencji,
na korzystanie z Oprogramowania, na warunkach opisanych w umowie. Wykaz cen w rozbiciu
na ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów licencji stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
6. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją umowy.
Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego,
w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków personelu Wykonawcy
czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę
związanych z wykonywaniem umowy.
§6
Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wygaśnięciu
lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione
lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy, nie udostępniania

ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich
tylko do celów niezbędnych do realizacji umowy.

§7
Zobowiązania dotyczące zachowania poufności pozostają w mocy zarówno w trakcie wykonywania
niniejszej umowy jak i w ciągu 3 lat od daty otrzymania informacji poufnych. Strony zobowiązują się
do wykorzystywania informacji poufnych jedynie w celu wykonywania niniejszej umowy i nie
ujawniania informacji poufnych, za wyjątkiem wymogów prawnych, osobom trzecim bez względu
na formę ich przekazania. Strony podejmą wszelkie możliwe kroki, aby informacje poufne nie były
udostępniane osobom trzecim zarówno przez pracowników Stron jak i innych osób, którymi się
posługują, z naruszeniem warunków niniejszej umowy.

§8
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną:
1) z tytułu naruszenia zobowiązania określonego w § 6 i § 7 w wysokości: 2.000,00 zł za
każdy przypadek naruszenia zobowiązania;
2) z tytułu uchybienia terminów umownych w dostawie Oprogramowania, o którym mowa
w § 3 ust. 1 oraz udzieleniu lub zapewnieniu udzielenia licencji na korzystanie
z Oprogramowania, w wysokości: 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.
1, za każdy dzień opóźnienia. W takim przypadku kara umowna jest naliczana odrębnie
dla każdej części Oprogramowania;
3) z

tytułu

niezgodności

dostarczonych

licencji

z

warunkami

zawartymi

w niniejszej umowie, w wysokości 80% wynagrodzenia brutto z, o którym mowa
w § 5 ust. 1.
2. Wykonawca odpowiada za zobowiązania osób, którymi się posługuje oraz producenta
Oprogramowania jak za swoje własne, nie wyłączając odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
3. Zamawiający

ma

prawo

do

dochodzenia

od

Wykonawcy

pełnego

odszkodowania,

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

potrącenia

kar

umownych

i

odszkodowania

z przysługującego Wykonawcy na podstawie umowy podstawowej wynagrodzenia, na co
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
§9
1. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Oprogramowania lub nie dostarczy licencji w terminie
wskazanym w umowie, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy
termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku uchybienia dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2, w
terminie 21 dni od dnia, upływu tego terminu.

§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy nie stanowi zmiana nazwy Stron, siedziby Stron, jak również osób
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli
Zamawiającego oraz wstąpienie w prawa i obowiązki Strony na podstawie ustawy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna
dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub
zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony
nie miały wpływu,
4) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania
umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu umowy,
5) w zakresie terminu realizacji umowy, gdy producent oprogramowania wprowadza nowe
jego wersje (charakteryzujące się lepszymi parametrami).
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się
rozstrzygać polubownie. W przypadku jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże
się niemożliwe, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
6. Jeżeli dostarczone nośniki mają wady fizyczne (usterki), Zamawiający może wyznaczyć
Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie w terminie 30
dni od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
7. Jeżeli licencje mają wady prawne, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od
dnia ujawnienia wady i żądać naprawienia poniesionej szkody.
8. Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

9. W przypadku powstania ewentualnych rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy
treścią niniejszej umowy a treścią warunków licencyjnych lub treścią innych załączników
pierwszeństwo stosowania i rozstrzygające znaczenie ma treść niniejszej umowy.
10. Załącznik nr 1 do umowy stanowi jej integralną część.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

SPECYFIKACJA CENOWA OPROGRAMOWANIA
Zapotrzebowanie Zamawiającego:

1.

Lp.

1.

Oprogramowanie

Nessus Professional –

Ilość

Cena

Podatek

Wartość

(szt.)

jednostkowa

VAT (zł) lub

brutto (zł)

netto (zł)

(%)

1

Annual Subscription
SERV-NES (1 rok)
2.

IDA Pro Floating

1

Licence MS Windows
– 1 stanowisko

razem:

