Załącznik nr 2 – wzór umowy
Umowa nr ………….. /WUZ /2022
zawarta w dniu

…………………… 2022 roku w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Warszawie (00-478),
przy Al. Ujazdowskich 28, NIP: 7010211452, REGON: 142143583, zwanym w treści umowy
"Zamawiającym" lub „Kupującym” , w imieniu którego działa:
Pan Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
a
……………………………………………………… z siedzibą w ……………(00-000) przy
ul. ……………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………………, pod numerem
KRS ………………………, NIP: …………………….; REGON: ……………………..,
zwaną dalej „Sprzedającym” lub „Wykonawcą” (załącznik nr 1 – aktualny wydruk
z właściwego rejestru), reprezentowaną przez:
Pana ……………………. – ……………….,
zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, każda z nich oddzielnie „Stroną”.
Umowa została zawarta

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie (Zarządzenie nr 2 Dyrektora ORE z dn.
13.07.2018 r.) w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup licencji (subskrypcja
roczna) wraz ze wsparciem, oprogramowania służącego do audytowania logów Active
Directory oraz do audytowania operacji na serwerach plików dla Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie”.
§ 1. Przedmiot umowy
1.

Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej, odpłatnej licencji na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej na korzystanie z oprogramowania:
a) ADAudit Plus Professional na trzy kontrolery domen

Strona 1

b) DataSecurity Plus Professional File Server Auditing na dwa serwery plików
c) Data Security Plus Professsional Data Risk Assessment w limicie danych do 5TB
na dwa serwery plików
(zwane dalej „oprogramowaniem”) – zgodnie z jego przeznaczeniem, na okres 12
miesięcy.
Dostarczone oprogramowanie musi być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych
i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną należy rozumieć
również jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
2.

Sprzedający oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje
do należytego wykonania przedmiotu umowy.

3.

Sprzedający wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz
złożoną ofertą.

4. Kupujący nie może udzielić na oprogramowanie dalszej sublicencji.
5.

Sprzedający niniejszym oświadcza, że:
a) zrealizuje przedmiot zamówienia i wywiąże się ze wszystkich obowiązków opisanych
w opisie przedmiotu zamówienia oraz złożonej przez siebie ofercie;
b) posiada pełne prawo do dostarczonego przedmiotu umowy, w szczególności
do udzielanych Kupującemu licencji na oprogramowanie;
c) jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanego oprogramowania;
d) korzystanie z oprogramowania na zasadach określonych w niniejszej umowie nie
narusza w żaden sposób majątkowych i osobistych praw autorskich oraz praw
pokrewnych osób trzecich;
e) przysługują mu prawo w zakresie umożliwiającym udzielenie licencji określonej
w niniejszej umowie, wynikające z umowy partnerstwa jako reseller, dystrybutora
oprogramowania ……………………...

§ 2. Zasady dostawy i odbioru przedmiotu umowy
1. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania przedmiotu umowy
i dostarczenia certyfikatu licencyjnego w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Dostawa i odbiór licencji oprogramowania na podstawie dostarczonego certyfikatu
licencyjnego będą potwierdzone protokołem odbioru. Protokół musi zawierać co najmniej
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opis licencji (w tym nr licencji), miejsce i datę sporządzenia oraz podpisy osób
upoważnionych ze strony Sprzedającego i Kupującego. Wzór protokołu odbioru stanowi
załącznik nr 2 do umowy.
3. Sprzedający dostarczy Kupującemu klucze licencyjne będące przedmiotem niniejszej
umowy drogą elektroniczną, na adres e-mail: ………………………………………….
4. Kupujący sprawdzi dostarczone przez Sprzedającego licencje dotyczące oprogramowania
będącego przedmiotem umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania przez
Strony protokołu odbioru.
§ 3. Zasady płatności
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za realizację umowy kwotę ………………… zł brutto
(słownie: …………………………….. złotych brutto).
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem po realizacji przedmiotu umowy na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze:
………………………………….., w terminie 30 dni od daty doręczenia Kupującemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Sprzedający wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego przez Kupującego bez
zastrzeżeń protokółu odbioru.
4. Kwota o której mowa w ust 1 stanowi całkowite wynagrodzenie wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy oraz obejmuje wszystkie należności publiczno-prawne.
Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zakupem licencji
na oprogramowanie będące przedmiotem umowy.
5. Sprzedający zobowiązuje się wystawić i dostarczyć Kupującemu prawidłową fakturę
VAT za zrealizowany przedmiot umowy w terminie do dnia ……………………. 2019 r.
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
7. Cena brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 4. Kary umowne
1. Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego karą umowną w wysokości 1% wartości
umowy brutto, wskazaną w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu
umowy, określonego w § 2 ust. 1.
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2. W przypadku opóźnienia w dostawie licencji oprogramowania określonego w § 2 ust 1,
przekraczającej 5 dni, Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie
do 30 dni licząc od dnia, w którym upływa 5 dniowy czas opóźnienia, bez konieczności
wyznaczenia dodatkowego terminu do dostarczenia licencji na oprogramowanie będące
przedmiotem umowy.
3. W przypadku określonym w ust. 2, Kupujący ma prawo żądać kary umownej
w wysokości 30% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2
marca

2020

r.

przeciwdziałaniem

o

szczególnych

rozwiązaniach

i

zwalczaniem

COVID-19,

związanych
innych

chorób

z

zapobieganiem,
zakaźnych

oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842). W przypadku braku
możliwości potrącenia wynikającej z art. 15r1 cyt. ustawy, kary umowne będą płatne w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.
5. W przypadku szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Kupującemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks
cywilny.
6. Kary umowne wynikające z niniejszej umowy podlegają sumowaniu, przy czym ich
wysokość nie może przekroczyć 50 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest
zwrócić Kupującemu całość wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1, które
zostało uiszczone przez Kupującego w terminie 14 dni od wykonania umownego prawa
odstąpienia.
§ 5. Przedstawiciele stron
1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy oraz podpisania
protokołu odbioru Kupujący upoważnia następujące osoby:
a) Pan Mateusz Fijołek, tel. 22 345 37 00 wew. 438
b) Pani Agnieszka Brodowska tel. 22 345 37 33.
2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy Sprzedający
upoważnia następujące osoby:
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a) Pan ……………………. tel. ………………………...
3. Każda z osób o których mowa w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu jest uprawniona
do zatwierdzenia/podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Zmiana osób,
o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga zmiany umowy.
§ 6. Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek
Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą
w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345
37 00;
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy
oraz w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze. Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być
otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty,
dokumentacja w związku z realizacją przedmiotowej
Edukacji i Nauki, oraz podmioty świadczące usługi
podstawie zawartych z nim umów;

odbiorcy uprawnieni do ich
którym udostępniona zostanie
umowy w tym Ministerstwo
na rzecz Administratora, na

5. Państwa Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym również profilowaniu;
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem niezbędnym do
zawarcia umowy;
9. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo
dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, prawo do
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żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, przy czym niektóre z praw przysługują jedynie w sytuacji, jeżeli
dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z
obowiązku prawnego i nie występują inne podstawy prawne przetwarzania. Ponadto
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego
i jeden dla Sprzedającego.
5. Integralną cześć umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – aktualny wydruk z właściwego rejestru Sprzedającego,
Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru.
Sprzedający:

Kupujący:
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