MODR-AG-213/1/2020

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ....... - PROJEKT
zawarta w Warszawie w dniu ......................... 2020 r. pomiędzy:
Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456
Warszawa, posiadającym nr NIP: 521-33-19-840, REGON: 006742820, reprezentowanym przez:
………………………… – Dyrektora/Z-cę Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
............................................................. z siedzibą przy ul. ............................................. w ........................., wpisaną do
............................................................... prowadzonej przez ...................................... pod numerem ............................, w
imieniu której działa(-ją):
1) .......................................................... – ..................................,
2) .......................................................... – ..................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest nabycie przez Zamawiającego przedłużenia licencji i wsparcie techniczne
oprogramowania antywirusowego na okres 36 miesięcy.
2. Przedłużenie licencji dotyczy oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite, w ilości 750
szt.
3. Zamawiający informuje, że ważność dotychczasowej licencji upływa dnia 07.04.2020 r., a identyfikator
publiczny licencji to 33B-3VF-389.
4. W ramach opieki serwisowej świadczonej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do wsparcia
technicznego, uaktualniania oraz aktualizacji.
5. Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła dystrybucji oraz nie narusza praw
własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), z ustawą z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności
przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 286) oraz z innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
6. Oprogramowanie zostanie dostarczone ze standardowo dołączonymi licencjami producenta oraz stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalności. Dokument licencji może mieć postać elektroniczną, co oznacza, że
Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną na podany adres e-mail klucz licencyjny oraz link, który umożliwi
pobranie programu z odpowiedniej strony internetowej.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, t.j. do Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy, na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
3. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru przedmiotu umowy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości
……………….……zł brutto (słownie złotych brutto: ……………………………………..), na którą składa
się wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym.
2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje zapłatę za wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, w
tym należności licencyjne, inne należności wynikające z praw własności intelektualnej oraz wszystkie koszty
związane z realizacją dostawy.
3. Podstawę do zapłaty stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, z załączonym
protokołem/protokołami odbioru.

4. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą po realizacji danej dostawy, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
§4
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
a) ze strony Zamawiającego: ……………………………….., e-mail: ………, tel. ……….
b) ze strony Wykonawcy: …………………………………..., e-mail: ………, tel. ……….
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy i
nie stanowi istotnej zmiany treści umowy.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary
umowne:
a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu
przedmiotu umowy,
b) w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych do pełnej wysokości z
przysługującemu mu wynagrodzenia.
3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania także w innych przypadkach nie wykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu
Cywilnego.
5. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności do ich naliczenia.
§6
/w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy/
1. Strony ustalają, że niżej wymienione zadania zostaną wykonane przez podwykonawcę
…………………………………… (zakres przedmiotu zamówienia realizowany przez podwykonawców
………………………….), co jest zgodne z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem
Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
tak jak za własne działania, uchybienia, zaniedbania jego pracowników i osób, którymi się posługuje do
wykonania przedmiotu zamówienia.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie
Cywilnym, a w szczególności gdy zaistnieje jedna z następujących sytuacji :
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
wykonywania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
c) zostanie otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość Wykonawcy;
d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi przepisami albo
niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych, których ujawnienie przez Zamawiającego może być konieczne
dla prawidłowego wykonania czynności związanych z niniejszą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi
standardami i warunkami ustalonymi przez strony umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje w
szczególności wszelkie informacje, dane, materiały uzyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy.

§9
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu
do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 11
1. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących
powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonywania niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca składa poniższe oświadczenia:
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w
Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, w celu realizacji niniejszej umowy.
b) Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że Administratorem danych jest Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa. Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MODR Warszawa odbywać się będzie za pośrednictwem
adres e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl.
c) Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że odbiorcami moich danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
d) Przyjmuję do wiadomości, że obowiązek podania moich danych osobowych jest wymogiem związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oraz że przysługuje mi na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie
moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
e) Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz że w odniesieniu do moich danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
f) Oświadczam, że poinformowano mnie, że nie przysługuje mi w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 12
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
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