Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego ARR
dot. systemu informacji prawnej na 2017r.

Istotne Postanowienia Umowy

Postanowienie ogólne
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Systemu
Informacji Prawnej ……………………….. zwanego dalej „Systemem” w zakresie, w jakim
jest to niezbędne do udzielenia Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z
Systemu w celu przewidzianym postanowieniami niniejszej Umowy, oraz, że charakter
stosunków prawnych łączących go z twórcami poszczególnych składowych Systemu
powoduje, że nabywa on takie prawa do każdej zaktualizowanej wersji baz danych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do respektowania autorskich praw majątkowych
Wykonawcy i nieudostępniania zawartości Systemu przez swoją sieć informatyczną ani
w żaden inny sposób osobom trzecim (tj. innym niż zatrudnione u Zamawiającego
na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej), za wyjątkiem pracowników
organów kontroli państwowej, wykonujących u Zamawiającego czynności kontrolne
w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
3. W celu uniemożliwienia dostępu osób trzecich do Systemu, będącego przedmiotem
niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zastosowania niezbędnych środków
ochrony.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada własną wewnętrzną sieć rozległą, zwaną dalej
Intranetem.
Przedmiot umowy

§1
1. Przedmiotem Umowy jest zapewnienie dostępu do Systemu, spełniającego wymagania
Zamawiającego zawarte w załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,
stanowiącym jej integralną część.
2. Wraz z uruchomieniem dostępu do przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1
Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieprzenoszalnej, jednej licencji
wielostanowiskowej dla (opcjonalnie):
§ WERSJA A - 50 jednoczesnych dostępów intranetowych, oraz 5 dostępów
internetowych uprzywilejowanych (tzw. VIP); albo
§ WERSJA B - 65 jednoczesnych dostępów internetowych, w tym 15 dostępów
uprzywilejowanych, posiadających pierwszeństwo dostępu do Systemu podczas
logowania z tym skutkiem, że logowanie użytkownika uprzywilejowanego powoduje
wylosowanie innego użytkownika nieuprzywilejowanego w przypadku wykorzystywania
wszystkich licencji;
z zastrzeżeniem, że w ramach wskazanej powyżej liczby dostępów może korzystać
z Systemu nieograniczona liczba pracowników ARR.
3. W ramach Umowy Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy w szczególności:
1) oprogramowanie wraz bazami Systemu w najnowszej wersji oraz udzieli licencji
określonej w ust. 2;
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2) w razie potrzeby dostarczy nośnik elektroniczny z oprogramowaniem wraz bazami,
oznaczonymi w pkt 1;
3) w razie potrzeby zapewni pomoc w instalacji oprogramowania wraz bazami
oznaczonymi w pkt 1;
4) zapewni aktualizację oprogramowania i ich baz przez cały okres obowiązywania
Umowy;
5) udzieli na okres trwania Umowy gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie Przedmiotu
Umowy oraz dodatkowo rękojmi na taki sam okres;
6) zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 wsparcie techniczne w
zakresie eksploatacji Przedmiotu Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy;
7) w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 przeprowadzi, na żądanie
Zamawiającego, 3 szkolenia dla każdorazowo 30 osób w siedzibie Zamawiającego w
terminach wskazanych przez Zamawiającego.
Warunki realizacji umowy
§2
1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy,
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku.
2. Wykonawca najpóźniej na dzień przed terminem początkowym obowiązywania
umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego Przedmiot Umowy w szczególności
oprogramowanie wraz z bazami w najnowszej wersji, a także w razie potrzeby
z nośnikiem elektronicznym, na którym będzie ono zapisane.
3. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy
w tym również związane z dostawą do siedziby Zamawiającego nośnika
elektronicznego.
4. System będzie aktualizowany przez Wykonawcę codziennie z wyłączeniem dni
wolnych od pracy przy dostępie internetowym, a co 7 dni przy dostępie intranetowym.
5. Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie przez Zamawiającego
protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli
Stron. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
6. Upoważnioną osobą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, określonego
w ust. 5, po stronie Zamawiającego jest Dyrektor Biura Prawnego Agencji Rynku
Rolnego lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora Biura Prawnego ARR.
7. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy
przedstawi Wykonawcy listę osób uprawnionych do dostępu do Systemu wraz
z loginami (przy dostępie internetowym). Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmiany lub aktualizacji listy osób uprawnionych ze skutkiem od dnia następnego
od zgłoszenia zmiany.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej w zakresie umożliwiającym
Zamawiającemu eksploatację Przedmiotu Umowy dla jego potrzeb - na warunkach
określonych w licencji, w szczególności uprawniające Zamawiającego do:
a) wprowadzania i przechowywania w pamięci komputerów,
b) uruchamiania i wyświetlania,
c) trwałego i czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezbędnego do standardowej eksploatacji oraz
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Przedmiotu Umowy;
d) wydruku, eksportu, kopiowania danych.
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9. Udzielenie licencji na korzystanie z Przedmiotu Umowy na wszystkich powyżej
opisanych polach eksploatacji, następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego,
bez zastrzeżeń, protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 5.
10. Wykonawca wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z Przedmiotu Umowy
sprzedaje Zamawiającemu nośnik elektroniczny, na którym będzie ono zapisane.
11. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji
na warunkach określonych w ust. 8 – 10.
12. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że ww. licencja nie będzie obciążona
jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z niej przez
Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw
autorskich osób trzecich.
13. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę wobec Zamawiającego
z uzasadnionym roszczeniem opartym na twierdzeniu, że korzystanie
z dostarczonych przez Wykonawcę licencji narusza jej prawa, Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy.
14. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego roszczenia opartego na twierdzeniu
przedstawionym w ust. 13, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu
na swój koszt ochronę prawną oraz ponieść wszelkie konsekwencje finansowe
zaistniałego sporu.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych
podczas realizacji Umowy.
16. Wszelkie informacje uzyskane podczas realizacji niniejszej Umowy będą
wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z Umową, z zachowaniem zasad
wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016r. poz. 922).
17. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę świadczenia w terminie, o którym
mowa ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu
Warunki gwarancji
§3
1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiotu Umowy:
1) został stworzony, jest aktualizowany i modernizowany z należytą starannością
wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, przez zespół profesjonalistów;
2) jest stale i intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz
współdziałania z innymi programami według standardów wypracowanych
i stosowanych przez profesjonalnych producentów oprogramowania;
3) informacja prawna podlega systematycznej i wielokrotnej korekcie, zarówno
językowej jak i merytorycznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczony przez
niego Przedmiotu Umowy funkcjonował bezawaryjnie, a dane pozbawione były
błędów językowych i merytorycznych.
3. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca bez dodatkowych kosztów
dostarczy wszelkie dodatkowe licencje niezbędne do działania Przedmiotu Umowy
w ilości wystarczającej do prawidłowego jego działania.
4. Wykonawca gwarantuje, że w okresie świadczenia usług dostępu do przedmiotu
umowy, będzie on działał zgodnie z instrukcją. Instrukcja zostanie dostarczona
Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy.
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5. Dostarczona instrukcja nie może być sprzeczna z treścią Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia oraz złożonej oferty Wykonawcy.
6. Wykonawca udziela gwarancji, że Przedmiotu Umowy będzie działał zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie. W ramach gwarancji Wykonawca
zobowiązuje się do:
1) usuwania wszystkich zgłoszeń dotyczących niedostępności Przedmiotu Umowy
bez dodatkowych kosztów z tego tytułu;
2) uruchomienia i aktualizacji Systemu Zastępczego w przypadku niedostępności
Przedmiotu Umowy.
7. Gwarancja świadczona będzie na następujących zasadach:
1) czas usunięcia niedostępności Przedmiotu Umowy – w terminie 8 godzin
roboczych od godziny zgłoszenia braku dostępu;
2) w przypadku niemożności przywrócenia dostępu do Przedmiotu Umowy
w terminie określonym w pkt 1, o czym Wykonawca niezwłocznie ma obowiązek
poinformowania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia
Systemu Zastępczego w terminie 12 godzin roboczych od godziny zgłoszenia
braku dostępu;
3) maksymalny czas funkcjonowania Systemu Zastępczego wynosi 30 dni
kalendarzowe liczone od dnia jego uruchomienia (po upływie tego terminu,
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia dostępu do Przedmiotu Umowy);
4) w przypadku braku reakcji Wykonawcy, w terminie określonym w pkt 1, jak też
w przypadku nie uruchomienia Systemu Zastępczego w terminie określonym
w pkt 2 Zamawiający może skorzystać z usług innego podmiotu na koszt
Wykonawcy,
5) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi gwarancyjne w dni robocze,
w godzinach 8.00-18:00 (godziny robocze);
6) zgłoszenia dotyczące niedostępności Przedmiotu Umowy dokonywane będą
przez Zamawiającego poprzez wysłanie „zrzutu ekranu” (printscreen)
ze wskazaniem rodzaju nieprawidłowości na adres e-mail Wykonawcy
……………………………………………………………………………… ;
7) każdorazowo wszystkie usługi gwarancyjne, realizowane na podstawie zgłoszeń
Zamawiającego kierowanych do Wykonawcy w jakiejkolwiek formie, świadczone
przez Wykonawcę, w szczególności usuwanie niedostępności Przedmiotu
Umowy uruchamianie Systemu Zastępczego, potwierdzane będą przez
Wykonawcę poprzez przesyłanie odpowiedniej informacji do Zamawiającego na
adres e-mail: ……………………………..;
8. W przypadku określonym w ust. 7 pkt 2, Wykonawca zobowiązuje się:
1) do uruchomienia Systemu Zastępczego w siedzibie Zamawiającego w wersji
serwerowej (offline) umożliwiającego jednoczesne korzystanie z tej wersji
minimum 55 pracownikom Zamawiającego;
2)

uruchomić System Zastępczy posiadający pełną funkcjonalność wymaganą
przez Zamawiającego w stosunku do niedostępnego Przedmiotu Umowy, w tym
w szczególności do dostarczenia sprzętu komputerowego i oprogramowania
(wraz z niezbędnymi licencjami) koniecznych do uruchomienia Przedmiotu
Umowy;

3) wykonania wszystkich prac niezbędnych
i funkcjonowania Systemu Zastępczego;

do

prawidłowego

uruchomienia

4) wykonywania aktualizacji Systemu Zastępczego co najmniej dwa razy w miesiącu
(do 14 dnia oraz do 28 dnia każdego miesiąca).
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9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność do Przedmiotu Umowy
spowodowaną niedostępnością łącza Internetowego u Zamawiającego.
Wynagrodzenie i warunki płatności.
§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy kwotę brutto
…………………….. (słownie: ………………………………………………..).
2. Kwota określona w ust. 1 nie może ulec zwiększeniu. Wykonawca nie ma podstaw do
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia, niż wynagrodzenie określone w ust. 1,
na podstawie Umowy. Kwota określona w ust. 1 obejmuje cenę za przeniesienie
własności nośników oprogramowania oraz wszystkie koszty związane z realizacją
niniejszej umowy, w tym udzielenie licencji na korzystanie z Przedmiotu Umowy
na wszystkich polach eksploatacji określonych w § 2 ust. 8.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu, o którym mowa w § 2
ust. 5 umowy.
4. Faktury VAT wystawiane będą na Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa, NIP 525-000-78-79.
5. Płatność będzie wykonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za dzień zapłaty
Zamawiającego.

strony

uznają

dzień

obciążenia

rachunku

bankowego

7. Strony zgodnie oświadczają, że podstawowym Przedmiotem Umowy jest
przeniesienie licencji, a pozostałe świadczenia mają charakter pomocniczy
w stosunku do niej.
Kary umowne
§5
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uruchomieniu
dostępu do Przedmiotu Umowy.
3. W przypadku, gdy czas niedostępności do Przedmiotu Umowy będzie dłuższy niż czas
określony w § 3 ust. 7 pkt 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdą rozpoczętą
roboczą godzinę braku dostępu do usługi, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie
niedostępności.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie uruchomi Systemu Zastępczego w terminie
określonym w § 3 ust. 7 pkt 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdą
rozpoczętą roboczą godzinę opóźnienia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o niemożności
uruchomienia Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 7 pkt 2, kara umowna
w wysokości wskazanej w ust. 2 naliczana będzie po upływie terminu określonego w § 3
ust. 7 pkt 1, do czasu uruchomienia Systemu Zastępczego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przywróci dostępu do Przedmiotu Umowy w terminie
określonym w § 3 ust. 7 pkt 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
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wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty
roboczy dzień opóźnienia.
7. W przypadku wystąpienia powtarzających się nieprawidłowości w funkcjonowaniu
Przedmiotu Umowy uniemożliwiających do niego dostęp, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, niezależnie
od kar umownych wskazanych w ust. 2 -5.
8. W przypadku braku aktualizacji przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust. 4
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty roboczy dzień opóźnienia.
9. W przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczy
10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Zamawiający może
w każdej chwili odstąpić od Umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu
od Umowy powinno być złożone w terminie 20 dni od dnia zaistnienia okoliczności,
o której mowa w zdaniu pierwszym.
10. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
11. W przypadku nie uruchomienia Systemu Zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 8
Zamawiający może skorzystać z usług dostępu do Systemu Informacji Prawnej u innego
Dostawcy, na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy
§6
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. Wykonawca może w takim przypadku żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
Zachowanie tajemnicy
§7
1. Wszelkie informacje, których posiadanie uzyskał Wykonawca, bądź uzyska przy
zawieraniu i wykonywaniu Umowy jest zobowiązany zachować w tajemnicy. Wykonawca
zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, wyjąwszy
przypadki przewidziane prawem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa określonych
w Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów, stanowiących załącznik nr 3
do niniejszej Umowy. W przypadku, gdy pracownikom Wykonawcy przyznany zostanie
dostęp do zasobów sieciowych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się,
że pracownicy realizujący prace związane z niniejszą Umową podpiszą oświadczenie
o zapoznaniu się z Wytycznymi Bezpieczeństwa Informacji, stanowiące załącznik nr 4
do niniejszej Umowy.
3. W przypadku, gdy będzie istniała konieczność wejścia pracowników Wykonawcy
na obszary chronione Zamawiającego, Wykonawca zapewni możliwość rejestracji
danych personalnych swoich pracowników.
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4. Wykonawca gwarantuje nieużywanie sprzętu fotograficznego, video, magnetofonów
i innych urządzeń do rejestracji, przechowywania i przekazywania informacji przez
swoich pracowników realizujących Przedmiot Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni możliwość stałej kontroli swoich pracowników realizujących
niniejszą Umowę, przez upoważnionych do tej czynności pracowników Zamawiającego.
6. Nie mają charakteru poufnego:
− informacje publicznie znane, w szczególności ujawnione przez organy władzy
publicznej na stronach www, ani
− informacje, w których posiadanie Wykonawca legalnie wszedł przed zawarciem umowy,
co do których nie zastrzeżono wyraźnie, że są poufne.
Postanowienia końcowe
§8
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
w szczególności:
a) w
przypadku
zmiany
siedziby
Zamawiającego,
miejscem
świadczenia
i realizacji Przedmiotu Umowy będzie nowy adres siedziby Zamawiającego,
b) w przypadku zmiany „Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów”,
wiążąca będzie nowa treść ww. dokumentu, pod warunkiem przekazania jej treści w
formie pisemnej lub co najmniej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy,
c) zmiana związana z warunkami płatności może dotyczyć przesunięcia terminu płatności
należnej za Przedmiotu Umowy o okres niezbędny do uzyskania środków finansowych
przez Zamawiającego;
d) zmiana terminów – w przypadku zajścia siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się
nadzwyczajne okoliczności (takie jak: klęski żywiołowe, strajki, katastrofy),
e) wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności systemu nie mających wpływu na wartość
zawartej Umowy,
f) zmiana technologii realizacji dostępu do Przedmiotu Umowy - w przypadku gdy u
Zamawiającego wystąpią problemy ze spadkiem przepustowości łącza lub z
efektywnym wykorzystaniem łącza Internetowego.
2. Strony postanawiają, iż w przypadku ewentualnego nastąpienia przekształceń prawnych:
a) Wykonawca zapewni ciągłość realizacji Umowy przez następcę, który przejmie
działania Wykonawcy,
b) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby została zachowana ciągłość realizacji
Umowy przez następcę, który przejmie działania Zamawiającego.
3. Strony zgodnie ustalają, że przez Zamawiającego w treści niniejszej umowy należy
rozumieć Agencję Rynku Rolnego, a także jej następców prawnych i/lub nowy podmiot,
który przejmie całość lub część praw i obowiązków lub zadań po Agencji Rynku Rolnego.
4. Wykonawca oświadcza, że:
a) zapoznał się z Wytycznymi Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów, które
stanowią załącznik nr 3 do Umowy,
b) zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień zawartych w Wytycznych, o
których mowa w lit. a,
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c) wyraża zgodę na monitorowanie przez Zamawiającego wszelkich operacji
wykonywanych przez Wykonawcę na sieci komputerowej Zamawiającego, w
szczególności dotyczące zasobów wrażliwych pod względem poufności.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową ma zastosowanie prawo polskie,
a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnej innej umowy ani porozumienia, których
wykonywanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe wykonanie Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy, zrozumiał jej treść i nie zgłasza
do niej żadnych zastrzeżeń.
8. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony przenieść praw i
obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
9. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą
podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10.Umowę sporządzono
dla każdej ze Stron.

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach

po

jednym

11.Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
12.Załączniki stanowią integralną część umowy:
− Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
− Załącznik nr 2 – Protokół;
− Załącznik nr 3 – Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów, wersja 4.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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