
 
 

 

Umowa Nr BDG - ……………………….…. (zwana dalej „Umową”) 

 

 

zawarta w dniu ..............................................  w Warszawie, pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54,  

kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

 

o następującej treści: 

 

§ 1. Definicje 

 

Ilekroć w Umowie mowa jest o: 

1) Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  

dni ustawowo wolnych od pracy; 

2) Oprogramowaniu – należy przez to rozumieć zainstalowane u Zamawiającego na urządzeniu 

lub urządzeniach służbowych (komputerze, telefonie, tablecie) oprogramowanie pakietu 

biurowego Microsoft Office 365 Pro Plus, w skład którego wchodzą następujące produkty:  

MS Word, MS Exel, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Access;  

3) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Zamawiającego 

korzystającą z urządzenia lub urządzeń służbowych (komputera, telefonu, tabletu), na których 

jest zainstalowane Oprogramowanie; 

4) Podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, któremu Wykonawca powierzył 

wykonanie całości lub części przedmiotu Umowy, z wyłączeniem osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę do wykonywania Umowy; 

5) Producencie – należy przez to rozumieć zagranicznego producenta Oprogramowania,  

tj. firmę Microsoft; 

6) Wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie w rozumieniu § 10 ust. 1. 

 

§ 2. Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie rozszerzenia posiadanej przez Zamawiającego licencji 

subskrypcyjnej Oprogramowania o 200 Użytkowników na okres od 14 czerwca 2018 roku 

do 14 grudnia 2018 roku.  
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2. W wyniku rozszerzenia licencja subskrypcyjna Oprogramowania pozwala na używanie 

Oprogramowania przez każdego z 400 Użytkowników jednocześnie na 5 komputerach PC lub 

Mac, 5 tabletach (iPad, z systemem Windows lub Android) oraz 5 telefonach.  

3. Licencja subskrypcyjna Oprogramowania jest udzielana na warunkach określonych przez 

Producenta na stronie 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?documenttype=PT&lang=Polish 

w dniu zawarcia Umowy.  

4. Klucz produktu niezbędny do aktywacji rozszerzenia subskrypcji Oprogramowania zostanie 

przekazany Zamawiającemu pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej określony 

w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. c w formie klucza licencyjnego lub linku aktywacyjnego. 

5. W przypadku wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę, 

drogą elektroniczną, na którykolwiek z adresów poczty elektronicznej wskazanych w § 8 ust. 1 

pkt 2, do dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 1 Dzień Roboczy oraz nie dłuższym niż 3 Dni Robocze.  

6. W przypadku niedostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad w terminie wyznaczonym 

zgodnie z ust. 5, stosuje się postanowienia § 11 z zastrzeżeniem, iż opóźnienie w dostarczeniu 

przedmiotu Umowy wolnego od wad liczone jest od dnia upływu terminu wyznaczonego zgodnie 

z ust. 5. 

 

§ 3. Termin realizacji Umowy 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia rozszerzenia licencji subskrypcyjnej Oprogramowania 

zgodnej z § 2 ust. 3 oraz klucza produktu niezbędnego do aktywacji rozszerzenia subskrypcji 

Oprogramowania nie później niż do dnia ………………….. 2018 r.  

 

§ 4. Oświadczenia Zamawiającego 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Umowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności  

w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

2. Zamawiający oświadcza, że posiada licencję subskrypcyjną Oprogramowania dla 200 

Użytkowników ważną do dnia 14 grudnia 2018 r.  

 

§ 5. Obowiązki, oświadczenia i odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy przy zachowaniu należytej staranności, 

na warunkach zawartych w Umowie, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej 

działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

2. Wykonawca oświadcza, że:  

1) przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążony prawami 

osób trzecich; 

2) dysponuje koniecznym doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami, niezbędnymi 

do należytego wykonania przedmiotu Umowy; 

3) posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny niezbędne  

do należytego wykonania Umowy; 

4) jest uprawniony do wykonania przedmiotu Umowy, tj. do sprzedaży licencji subskrypcyjnej 

Oprogramowania. 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?documenttype=PT&lang=Polish
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu 

powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

4. Problemy organizacyjno-logistyczne Wykonawcy lub Podwykonawców nie stanowią podstawy  

do wystąpienia o wydłużenie terminów na dostarczenie licencji subskrypcyjnej Oprogramowania 

lub klucza produktu niezbędnego do aktywacji subskrypcji Oprogramowania.  

 

§ 6. Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć zrealizowanie Umowy innemu podmiotowi, będącemu 

Podwykonawcą.  

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 

Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.  

3. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części przez Podwykonawców 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za naruszenie terminów przewidzianych Umową. 

 

§ 7. Odbiór 

 

Po wykonaniu przedmiotu Umowy zostanie sporządzony przez Zamawiającego, przy ewentualnym 

udziale Wykonawcy, protokół zdawczo-odbiorczy, który powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia;  

2) oświadczenie Zamawiającego o niedokonaniu albo dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy,  

w tym o braku albo o istnieniu zastrzeżeń wobec klucza produktu niezbędnego do aktywacji 

subskrypcji Oprogramowania. 

 

§ 8. Osoby do współpracy 

 

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi Strony w zakresie realizacji Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) Rafał Gonos  starszy specjalista, Biuro Dyrektora Generalnego, tel. 223692216,  

adres poczty elektronicznej: rafal.gonos@mos.gov.pl,  

b) Łukasz Wojszko  starszy specjalista, Biuro Dyrektora Generalnego, tel. 223692809,  

adres poczty elektronicznej: lukasz.wojszko@mos.gov.pl,  

c) Rafał Ratyński  specjalista, Biuro Dyrektora Generalnego, tel. 223692016; 

adres poczty elektronicznej: rafal.ratynski@mos.gov.pl;  

2) ze strony Wykonawcy: 

a) dane osoby ze strony wykonawcy (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej), 

b) dane osoby ze strony wykonawcy (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej). 

2. Wykonawca ma możliwość zmiany każdej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, gdy jest to 

uzasadnione obiektywnymi okolicznościami, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany w § 9 ust. 1 pkt 1. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany każdej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2  

i powiadomić o tym Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej 

wskazany w  § 9 ust. 1 pkt 1, na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 Dni 

Robocze od dnia powiadomienia Wykonawcy o potrzebie zmiany drogą elektroniczną, na adres 

poczty elektronicznej wskazany w  § 9 ust. 1 pkt 2.  

mailto:rafal.gonos@mos.gov.pl
mailto:lukasz.wojszko@mos.gov.pl
mailto:rafal.ratynski@mos.gov.pl
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4. Zamawiający może dokonać zmiany każdej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w każdym 

momencie, o czym powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej 

wskazany w  § 9 ust. 1 pkt 2. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy. 

 

§ 9. Doręczenia 

 

1. Strony wskazują następujące dane kontaktowe, na które należy kierować korespondencję: 

1) dane Zamawiającego: 

a) Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54,  

00-922 Warszawa, 

b) fax. 223692524, 

c) adres poczty elektronicznej: wi@mos.gov.pl; 

2) dane Wykonawcy: 

a) ……………………………………………, 

b) fax. ………………….., 

c) adres poczty elektronicznej: ………………. . 

2. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o każdej zmianie danych 

kontaktowych w formie pisemnej i na adres poczty elektronicznej drugiej Strony wskazany 

w ust. 1. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Korespondencja wysłana na ostatnio 

podane dane kontaktowe Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną drugiej Stronie.  

3. O ile Strony nie postanowią inaczej korespondencję, z zastrzeżeniem ust. 4, Strony będą doręczać 

sobie pocztą kurierską lub listem poleconym lub pocztą elektroniczną lub faksem, na ostatnio 

podane przez Stronę dane kontaktowe. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy, musi mieć formę pisemną  

i być doręczone drugiej Stronie listem poleconym lub pocztą kurierską, na ostatnio podany przez 

Stronę adres. 

5. Korespondencję wysyłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej wysłania 

odpowiednio – w przypadku korespondencji kierowanej do Zamawiającego – na adres poczty 

elektronicznej wskazany w ust. 1 pkt 1, a w przypadku korespondencji kierowanej 

do Wykonawcy – na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 pkt 2.  

6. Listy polecone, adresowane na ostatnio podany adres Strony, zwrócone przez pocztę lub firmę 

kurierską ze względu na niepodjęcie przez adresata w terminie, będą traktowane jako skutecznie 

doręczone z upływem czternastego dnia od dnia pierwszej próby doręczenia. 

 

§ 10. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy 

Wynagrodzenie w wysokości ………………….. złotych brutto (słownie: 

………………………………..), w tym 23% VAT.  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy.  

3. Zapłata Wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

o numerze …………………………………….., w terminie …… dni od dnia dostarczenia 

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem odbioru 

przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.  

4. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej. 
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5. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji 

przelewu Wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub z obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności Wynagrodzenia do czasu 

otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu 

zapłaty. 

7. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić przez złożenie 

pisemnego oświadczenia przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do Umowy. 

 

§ 11. Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający może:  

1) odstąpić od Umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % Wynagrodzenia, albo 

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie Umowy i zażądać zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu skorzystać z uprawnienia przewidzianego 

w pkt 1. 

2. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

w przypadku niedostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 5, Zamawiający może: 

1) odstąpić od Umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % Wynagrodzenia, albo 

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na należyte wykonanie Umowy i zażądać zapłaty 

kary umownej w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu skorzystać z uprawnienia przewidzianego 

w pkt 1. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z § 13 Zamawiający może 

zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 25.000 zł za każdy przypadek takiego naruszenia. 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu albo należytym wykonaniu Umowy 

i nieskorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający 

ma prawo zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin określony zgodnie z Umową. Postanowienie stosuje 

się niezależnie od wskazania w protokole zdawczo-odbiorczym, że doszło do opóźnienia. 

5. Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1-4, w przypadku gdyby Zamawiający poniósł 

szkodę wskutek niewykonania Umowy może on dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych 

z wierzytelności Wykonawcy. 

7. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej 

z innego tytułu. 

8. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, wyłączają 

jedynie zdarzenia siły wyższej, o której mowa w § 12. 

 

§ 12. Siła wyższa 

 

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, 

gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie Siły wyższej. 

2. Przez „Siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły 

przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub 
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części, na stałe lub na pewien czas, któremu Strona nie mogła przeciwdziałać przy zachowaniu 

należytej staranności i które nie wynikło wskutek błędów lub zaniedbań Strony dotkniętej jej 

działaniem. 

3. Na czas działania Siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły wyższej, ulegają zawieszeniu. 

4. W przypadku zaistnienia Siły wyższej Strona, której dotyczy działanie Siły wyższej, zobowiązana 

jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu Siły wyższej, 

ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy 

obowiązków z powodu działania Siły wyższej. 

 

§ 13. Poufność informacji 

 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie  

do informacji publicznej. 

2. Wykonawca lub osoby zatrudnione przez niego przy realizacji Umowy, a także Podwykonawcy 

zobowiązani są do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszystkich danych, 

informacji lub dokumentów, do których uzyskają dostęp w trakcie i w związku z wykonywaniem 

Umowy. Dane, informacje lub dokumenty udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną 

wykorzystane jedynie przez niego lub osoby zatrudnione przez niego przy realizacji Umowy  

lub Podwykonawców do celów realizacji Umowy i nie zostaną ujawnione osobom trzecim,  

bez zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich wszelkie urządzenia  

oraz dane, informacje lub dokumenty, przy pomocy których będzie realizował Umowę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich 

postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych,  

a także z ochroną informacji poufnych. 

5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać, upubliczniać  

lub udostępniać danych, informacji ani dokumentów określonych w ust. 2 w innych celach  

niż wynikające z Umowy. 

6. Postanowienia ust. 2 i 5 nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych  

oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, 

jednostek samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury lub instytucji organizacji 

międzynarodowych, w zakresie w jakim te organy lub instytucje są uprawnione do żądania danych 

na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Wykonawca oraz osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy zobowiązani są 

zabezpieczyć w sposób należyty przed dostępem osób trzecich informacje i materiały określone 

w ust. 2, w tym nośniki, na których te informacje lub materiały zostały utrwalone oraz wszelkie 

narzędzia, przy użyciu których będą mieli dostęp do informacji i materiałów objętych niniejszym 

paragrafem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest, po wykonaniu Umowy, do zwrócenia Zamawiającemu wszystkich 

materiałów uzyskanych od Zamawiającego i wytworzonych podczas realizacji Umowy oraz 

skasowania wszystkich wskazanych wyżej materiałów z nośników danych.  

 

§ 14. Polityka Środowiskowa 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego, 

zamieszczonej na stronie www.mos.gov.pl (zakładka: Środowisko/Systemy Środowiskowe/ 

https://mail.mos.gov.pl/service/extension/convertd/convertd/57/www.mos.gov.pl
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System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)/EMAS w Ministerstwie), oraz że jest świadomy 

znaczenia zgodności realizacji postanowień Umowy z Polityką.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji 

Umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 15. Postanowienia końcowe 

  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 

2. Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. Zmiany Umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 

 

 


