UMOWA NR ______________

zawarta w dniu __________ w Warszawie, pomiędzy:
Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, o kapitale zakładowym w wysokości
774.140.000 zł w całości wpłaconym, posiadającą numer identyfikacyjny NIP: 525-000-73-13,
REGON: 010684960, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
1. _________________________ - __________________________
2. _________________________ - __________________________
a
________________________________________________________________________
(nazwa lub imię i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; NIP, Regon,
PESEL, nazwa organu rejestrującego oraz numer KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy, ewentualnie inne dane
identyfikujące kontrahenta – nr i seria dowodu tożsamości)
zwaną/zwanym* w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną/reprezentowanym* zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS, CEIDG lub zgodnie
z załączonym pełnomocnictwem przez:
1. ________________________ - ___________________________
2. ________________________ - ___________________________
Zamawiający i Wykonawca w dalszej części Umowy zwani są również odpowiednio — Stroną
lub Stronami.
Strony oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które
miałyby wpływ na dopuszczalność zawarcia niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 w związku z art.134 ust. 1 w oparciu
o art. 132 ust. 1 pkt. 7 i ust. 3 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawarta została umowa następującej treści:
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) sprzedaż i dostawa oprogramowania standardowego wraz z zapewnieniem licencji,
określonych w załączniku nr 1 do Umowy, zwanych dalej „Oprogramowaniem”;
2) zapewnienie subskrypcji w zakresie i na zasadach określonych w załączniku nr do 1 do
Umowy, zwanych dalej „Subskrypcjami”;
3) zapewnieniem usług producenta Oprogramowania obejmujących:
a) wsparcie techniczne,
b) wsparcie techniczno-wdrożeniowe,
c) wsparcie planistyczno-wdrożeniowe
- na zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do Umowy, zwanych
dalej łącznie „Usługami Technicznymi” do 30 maja 2020 r.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Oprogramowanie jest wolne od wszelkich wad
fizycznych i prawnych. Wykonawca gwarantuje, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w
§3 ust. 1, udzielenie Zamawiającemu licencji przez producenta Oprogramowania oraz
gwarantuje spełnienie świadczenia polegającego na umożliwieniu korzystania z
Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (ciągłość i zgodność warunków
licencji).
3. Zakres korzystania z Oprogramowania będzie umożliwiał Zamawiającemu nieograniczone
czasowo (z wyłączeniem praw do uaktualnień i subskrypcji terminowych) korzystanie
z Oprogramowania w działalności gospodarczej, co najmniej na terenie Polski. Uprawnieni
do korzystania z Oprogramowania będą pracownicy Zamawiającego i Grupy Kapitałowej
Poczty Polskiej. Licencja musi pozwalać na udzielenie sublicencji do Oprogramowania na
rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej. Licencja obejmować będzie uprawnienie do korzystania z
dokumentacji dostarczonej wraz z Oprogramowaniem. Licencja będzie obejmować
upoważnienie do korzystania z Oprogramowania na standardowych polach eksploatacji
programów komputerowych, w szczególności określonych w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania,
wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego
niezbędne jest jego zwielokrotnienie.
- szczegółowe warunki i wymagania dotyczące Oprogramowania, w tym dotyczące warunków
licencji, określa załącznik nr 1 do Umowy.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje Oprogramowania/Subskrypcje, które zostaną
przez niego dostarczone oraz korzystanie z nich przez Zamawiającego na warunkach
określonych w niniejszej Umowie, nie będą naruszać praw własności intelektualnej
producenta, ani żadnych innych praw osób trzecich. Wykonawca zapewni obronę
Zamawiającego z tytułu roszczeń strony trzeciej o naruszenie przez oferowany produkt prawa
autorskiego w przypadku niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o roszczeniu
odszkodowawczym. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek
roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z realizacją
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Umowy, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie
wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie wszelkie koszty, w tym koszty
zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań, w
szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia
praw własności intelektualnej. W razie konieczności Wykonawca wstąpi do postępowania w
charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną
po stronie Zamawiającego. Jeśli korzystanie z Oprogramowania stanie się przedmiotem
jakiegokolwiek powództwa w szczególności ze strony producenta o naruszenie praw własności
intelektualnej, jak wymieniono w niniejszym ustępie Wykonawca powinien na swój własny
koszt uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego korzystania z Oprogramowania na
warunkach określonych w Umowie, a zgodnych z warunkami licencjonowania.
5. Oprogramowanie musi być dostarczone w postaci linka i kluczy licencyjnych do pobrania
ze strony www.____________.
6. Oprogramowanie przekazane będzie w najnowszej wersji dostępnej w chwili złożenia oferty.
7. Wykonawca gwarantuje, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, zaciągnięcie
zobowiązania przez producenta do świadczenia Usług Technicznych zgodnie z
postanowieniami określonymi w niniejszej Umowie, a także gwarantuje, że producent
świadczył będzie Usługi Techniczne, w sposób profesjonalny zgodnie ze standardami
obowiązującymi w branży IT, z uwzględnieniem postanowień przewidzianych niniejszą
Umową.
8. W ramach umowy Wykonawca zapewni świadczenie Usług Technicznych przez producenta
Oprogramowania. W ramach Usług Technicznych, w zakresie dotyczącym Oprogramowania,
Zamawiający uprawiony będzie w szczególności do:
1) pobierania nowych wersji Oprogramowania, pobierania wersji podwyższonych, a także
nowego Oprogramowania (również dystrybuowanego pod inną nazwą handlową),
będącego kontynuacją linii produktowej wraz z odpowiednimi certyfikatami licencyjnymi,
wydań uzupełniających oraz uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych
do najnowszej zakupionej wersji Oprogramowania, bez dodatkowych opłat licencyjnych.
Wymóg dostępu do uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych nie dotyczy licencji
dostępowych do serwerowego systemu operacyjnego;
2) korzystania, przez czas nieoznaczony, z wcześniejszych wersji Oprogramowania
i korzystania z kopii zamiennych (możliwość instalacji Oprogramowania na wielu
urządzeniach przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu uzyskanego z nośników
dostępnych w programach licencji grupowych) z prawem do wielokrotnego użycia jednego
obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych;
3) elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanego Oprogramowania, wykaz
znanych symptomów i rozwiązań w języku polskim lub angielskim (w tym programów
korygujących do Oprogramowania) biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych
poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu-pod wskazanym przez Wykonawcę adresem
internetowym www …………….;
4) korzystania z pomocy technicznej świadczonej w zakresie telefonicznej obsługi zgłoszeń
jak również w formie elektronicznej poprzez internetowy serwis pod wskazanym adresem
………….. lub telefonem, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w języku polskim.
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9. Zamawiający
dopuszcza
dostawę
Oprogramowania
zastępczego
w
stosunku
do zaoferowanego oprogramowania, jeżeli spełnia ono wymagania Zamawiającego opisane
w Umowie, w tym w jej załącznikach.
10. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy
Elementów Dedykowanych ma zastosowanie Załącznik nr 5 do Umowy. Postanowienia
niniejszej Umowy mają pierwszeństwo stosowania przed warunkami i zasadami
publikowanymi przez producenta Oprogramowania.

§2
Termin i warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do uaktualniania licencji, subskrypcji
oprogramowania oraz Usług Technicznych przez okres od dnia zawarcia Umowy do 30 maja
2020 roku, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1.
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu udzielenie licencji, praw do uaktualnień
i subskrypcji w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, jednakże
nie później niż do dnia dostarczenia Oprogramowania, zgodnie z ust. 3.
3. Oprogramowanie zostanie dostarczone w postaci linka i kluczy licencyjnych do pobrania
ze strony www___________ w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.
4. Wykonawca w związku z dostawą, o której mowa w ust. 3 przekaże, na adres mailowy
__________, do wiadomości koordynatora umowy po stronie Zamawiającego, dokument
zawierający klucze licencyjne (certyfikat licencyjny) umożliwiające pobranie przez
Zamawiającego Oprogramowania oraz dokumentacji Oprogramowania.
5. Odbiór Oprogramowania nastąpi u Zamawiającego w ciągu 7 dni po pobraniu
Oprogramowania przez Zamawiającego lub sprawdzeniu jego dostępności na stronie
www.___________.
6. Odbiór Oprogramowania będzie potwierdzony protokołem odbioru (Załącznik nr 2 do umowy),
który zostanie przekazany Wykonawcy, na adres mailowy _____________________,
następnego dnia roboczego od daty jego podpisania przez Zamawiającego.
7. Odbiór Oprogramowania polegał będzie na:
1) zweryfikowaniu prawidłowości działania Oprogramowania i sprawdzeniu ilościowym
przekazanych licencji na Oprogramowanie oraz sprawdzeniu zgodności warunków
udzielonych licencji z warunkami Umowy.
2) podpisaniu protokołu odbioru z zestawieniem wszystkich zakupionych licencji, praw do
uaktualnień i subskrypcji na Oprogramowanie. Do Protokołu odbioru dołączony zostanie
wydruk z systemu zawierający zestawienie wszystkich zakupionych licencji.
8. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy, w tym wad Oprogramowania
Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na adres mailowy podany w ust. 6 w
terminie 5 dni roboczych, a Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wad,
na swój koszt dokona jego wymiany.
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9. W chwili dostarczenia Oprogramowania wraz z przekazaniem kluczy licencyjnych Wykonawca
przekaże Zamawiającemu dokumenty (certyfikaty licencyjne) potwierdzające udzielenie licencji
na dostarczone Oprogramowanie oraz warunki licencji.
10. Termin realizacji obowiązku Wykonawcy określonego w § 1 ust. 2 Umowy w zakresie
zagwarantowania udzielenia Zamawiającemu licencji, praw do uaktualnień i subskrypcji przez
producenta Oprogramowania wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy,
jednakże nie później niż do dnia dostarczenia Oprogramowania, zgodnie z ust. 4.
11. Obowiązek Wykonawcy w zakresie gwarantowania spełnienia świadczenia polegającego na
umożliwieniu korzystania Zamawiającemu z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, określonego w § 1 ust. 2 Umowy, będzie realizowany od daty udzielenia
licencji, jednakże nie dłużej niż do 30 maja 2020 r.
12. Termin realizacji, obowiązku Wykonawcy określonego w § 1 ust. 3 Umowy, w zakresie
gwarantowania przez Wykonawcę zaciągnięcia zobowiązania przez Producenta do
świadczenia Usług Technicznych zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszej Umowie
wynosi do 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
13. Obowiązek Wykonawcy w zakresie gwarantowania świadczenia przez producenta Usług
Technicznych, w sposób profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży IT,
z uwzględnieniem postanowień przewidzianych niniejszą Umową, będzie realizowany od daty
zawarcia umowy do 30 maja 2020 r. .
14. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zapotrzebowaniu na wykonanie Usług
Technicznych. Informacja o zapotrzebowaniu będzie przesyłana pocztą elektroniczną na adres
……………………..@..................... lub faxem na nr ……………………... Zapotrzebowanie,
Zamawiający będzie składał zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy „Formularz Zamówienia”,
według poniższej procedury:
1) Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym wykonania określonych
Usług Technicznych, wskazując zakres tych usług.
2) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych po otrzymaniu takiego zapytania złoży
Zamawiającemu propozycję wykonania tych usług, określając termin realizacji usługi,
pracochłonność (ilość roboczogodzin), wraz z terminem jej obowiązywania.
3) W terminie obowiązywania, o którym mowa w pkt 2), Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji.
15. Przyjęcie propozycji następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na
usługi, wg Załącznika nr 3 do Umowy.
16. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty wykonania zleconych usług przekaże
Zamawiającemu Protokół odbioru (Załącznik nr 2 do Umowy).
17. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego
________________,
tel.
e-mail:_______________________________.

do

odbioru

przedmiotu umowy jest
_________________,

18. Wykonawca zapewni realizację wszelkich wymagań Zamawiającego w
zabezpieczenia fizycznego i technicznego na miejscu w lokalizacji Zamawiającego.

zakresie

19. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu i stałej aktualizacji imiennego
wykazu osób zawierającego serię i nr dowodu tożsamości, które będą upoważnione do
świadczenia usług w zakresie Usług Technicznych na miejscu w lokalizacji Zamawiającego
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(tzw. usługi wsparcia „on-site”). Sposób przekazania i aktualizacji imiennego wykazu osób
zostanie uzgodniony w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
20. Dane osobowe zamieszczone na wykazie, o którym mowa w ust. 1 udostępniane są
Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo asysty w czasie świadczenia usług w zakresie Usług
Technicznych na miejscu w lokalizacji Zamawiającego.
22. Wykonawca uwzględni wszelkie wymagania Zamawiającego w zakresie zarządzania zmianami
oraz zarządzania konfiguracją narzędzi, urządzeń, systemów lub sieci, do jakich dostęp będą
miały osoby działające w imieniu lub na rzecz Wykonawcy w ramach świadczenia usług
w zakresie Usług Technicznych.
23. Wszelkie zmiany, w tym zmiany konfiguracji narzędzi, urządzeń, systemów lub sieci
należących do infrastruktury Zamawiającego, muszą być realizowane lub akceptowane przez
niego.
24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotów trzecich, które
uczestniczą w realizacji Umowy.
25. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym w imieniu producenta do sprzedaży
Oprogramowania oraz do zapewnienia na rzecz Zamawiającego udzielenia przez producenta
licencji do Oprogramowania oraz świadczenia Usług Technicznych przez producenta
i gwarantuje zaciągnięcie u producenta Oprogramowania zobowiązania w tym zakresie na
warunkach nie gorszych niż określone w niniejszej Umowie oraz do dostarczenia certyfikatów
licencyjnych, na dowód czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta
w dniu dostawy Oprogramowania.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, iż łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za należyte zrealizowanie
przedmiotu Umowy równa jest kwocie netto: __________zł (słownie: _____________złotych),
powiększonej o należny podatek VAT w wysokości ______% w kwocie __________ zł, łącznie
brutto: _________ zł (słownie: ________________________________) w tym:
1)

………. netto + należny podatek VAT – za zakupione Oprogramowanie wraz z
licencjami;

2)

…….. zł netto + należny podatek VAT – za Usługi Techniczne.

2. Ceny za Oprogramowanie oraz Usługi Techniczne
Formularz Cenowy.

określa Załącznik nr 4 do Umowy –

3. Określona w ust. 1 łączna wartość brutto przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez okres
obowiązywania umowy.
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4. Łączna wartość netto przedmiotu umowy, określona w ust. 1 jest ostateczna i obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w §
3 ust. 1 Umowy obejmuje także wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wytworzenia elementów
dedykowanych, udzielenia przez producenta licencji, praw do uaktualnień i subskrypcji w
ramach umowy licencyjnej na korzystanie z wyspecyfikowanego oprogramowania,
przeniesienia praw autorskich majątkowych i praw zależnych do Utworu oraz udzielenia
upoważnień do wykonywania autorskich praw osobistych. Wynagrodzenie to zawiera
wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacji określonych
postanowieniami Umowy.
5. Wynagrodzenie za Usługi Techniczne , jest wynagrodzeniem ryczałtowym (fixed price).
Jakiekolwiek przekazywane Zamawiającemu zestawienia dotyczące czasochłonności
wykonywania poszczególnych prac, są przekazywane nie rzadziej niż raz na kwartał w celu
przedstawienia i weryfikacji sposobu wyceny Wynagrodzenia. W żadnym wypadku nie
stanowią one przesłanki do jakiejkolwiek zapłaty opartej na zasadzie „time and material” i nie
umożliwiają dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego przez producenta
Oprogramowania, a Wykonawcy nie umożliwiają dochodzenia roszczeń o zapłatę
dodatkowego wynagrodzenia ponad to co wynika z niniejszego Umowy .
§4
Warunki płatności
1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany protokół odbioru bez
uwag, o którym mowa w § 2 ust. 6.
2. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana na adres: Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion
Informatyki i Telekomunikacji, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa w terminie 7 dni
od podpisania protokołu odbioru.
3. Na fakturze należy umieścić informację, że sprzedaż realizowana jest na podstawie niniejszej
umowy.
4. Płatność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury
VAT,
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr
__________________________________
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wierzytelności jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży)
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
8. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionej faktury, w tym
w szczególności w zakresie terminu płatności.
9. Zamawiający nie będzie prowadził rozliczeń z producentem Oprogramowania.
§5
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:
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1) w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu lub należytym wykonaniu czynności zapewnienia licencji, skutkujące
naruszeniem obowiązku gwarantowania udzielenia Zamawiającemu licencji przez
producenta Oprogramowania, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 10 Umowy;
2) w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu lub należytym wykonaniu usługi zapewnienia licencji skutkujące
naruszeniem obowiązku gwarantowania spełnienia świadczenia polegającego na
umożliwieniu
korzystania
Zamawiającemu
z
Oprogramowania
zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy/korzystania z Usług Technicznych zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 11
Umowy;
3) w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, za każdy dzień
zwłoki w dostarczeniu lub należytym dostarczeniu Oprogramowania/certyfikatów
licencyjnych zgodnie z § 2 ust. 3,
4) w kwocie 500 zł za każdy inny przypadek niewykonania lub nienależytego zobowiązania
wynikającego z Umowy
5) za odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % łącznej wartości netto
Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 100 % wartości netto Umowy, o której mowa
w § 3 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zapłata lub potrącenie kary z przyczyn określonych w ust.1 pkt. 1-4 nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku wykonania umowy. Kary umowne są należne także w przypadku wygaśnięcia
Umowy.
5. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 2.
Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania
zapłaty kary umownej wielokrotnie w przypadku, gdy wielokrotnie nastąpi podstawa faktyczne
do ich żądania za każde zdarzenie.
6. Kwoty kar umownych przewidziane Umową oraz odszkodowania płatne będą w terminie
14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z notą księgową (obciążeniową).
Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia roszczenia o zapłatę kar umownych oraz
odszkodowań z roszczeniami Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak również do zaspokojenia
roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5 % wartości wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę _____zł (słownie: __). Zabezpieczenie
wniesiono w formie _____________________.
2. W wypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi obejmować jednoznaczne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty
sumy zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji,
na pierwsze żądanie Zamawiającego, w którym powołał się on na fakt niewykonania
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lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, bez konieczności wykazywania
jakichkolwiek podstaw odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza
wprowadzenia do gwarancji jakichkolwiek postanowień, które utrudniają lub uniemożliwiają
skorzystanie przez Zamawiającego z ustanowionego zabezpieczenia i dokonanie wypłaty
żądanej sumy w okresie obowiązywania gwarancji, w szczególności Zamawiający uzna
zabezpieczenie za niewniesione, jeżeli:
1) Gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od wykazania materialnych
przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy, lub
2) Gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od spełnienia formalnych
warunków zapłaty innych, niż zmierzające do ustalenia formalnego umocowania osób
działających w imieniu Zamawiającego do wystąpienia w imieniu Zamawiającego
z żądaniem wypłaty kwoty zabezpieczenia.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy. Zamawiający dokona zwrotu 100% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania niniejszej Umowy, przez co Strony rozumieją upływ okresu wskazanego
w § 2 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia o wartości wskazanej w ust. 1
przez cały okres obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają,
że Wykonawca nie jest zobowiązany do uzupełnienia kwot zabezpieczenia w razie całkowitego
lub częściowego wykorzystania tej kwoty przez Zamawiającego.
5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upłynięciem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

§7
Dane kontaktowe
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia wynikające z umowy lub związane z jej realizacją będą
przekazywane drogą elektroniczną lub pisemnie na adresy podane poniżej:
1) Zamawiający: _____________________________________________________________
2) Wykonawca: ______________________________________________________________
2. Ustala się, że osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów pomiędzy Stronami są:
1) Zamawiający (koordynator):
______________________________________________________________
2) Wykonawca: ______________________________________________________________
3. Ewentualne zmiany danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymagają powiadomienia drugiej strony
z podaniem nowych danych, przy zachowaniu formy mailowej. Zmiany te nie stanowią
podstawy do aneksowania umowy.
4. Osoby wymienione powyżej nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby
powodować zmiany niniejszej umowy.
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§8
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem
skutkującym na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
doręczone zostało wypowiedzenie na piśmie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zamawiający z ważnych powodów może wypowiedzieć niniejszą Umową, w zakresie części
usługowej, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Przez ważne powody rozumie się
w szczególności:
a) otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;
b) wykreślenie Wykonawcy z właściwej ewidencji;
c) zajęcie majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;
d) naruszenie obowiązków, zastrzeżonych ustawowo lub niniejszą Umową, dotyczących
bezpieczeństwa i zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z zawarciem
lub wykonywaniem Umowy;
e) naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania w zakresie: zasad etyki i standardów
zawodowych, zasad lojalności, dobrych obyczajów lub wystąpienie innych okoliczności,
które w świetle zasad współżycia społecznego prowadzą do utraty zaufania
Zamawiającego;
f)

rażące naruszenia innych postanowień Umowy;

g) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e PZP;
h) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 PZP;
i)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów
prawa Unii Europejskiej;

j)

odstąpienie od Umowy lub jej części;

3. Zamawiający może stosownie do art. 492 Kodeksu Cywilnego, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zwłoki Wykonawcy
w wykonaniu zobowiązania, w stosunku do terminów określonych w niniejszej Umowie
lub pierwotnie wyznaczonych (skonkretyzowanych) na jej podstawie, w szczególności
w przypadku zwłoki w dostarczeniu Oprogramowania.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w należytym dostarczeniu Oprogramowania (w szczególności
w przypadku ujawnienia wad Oprogramowania) lub zapewnienia Zamawiającemu Usług
Technicznych
w
stosunku
do
terminów
określonych
w niniejszej Umowie, Zamawiającemu, w terminie 2 miesięcy od zawarcia Umowy, przysługuje
umowne prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez wyznaczania
terminu dodatkowego.
5. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę tylko z ważnych powodów. Strony
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wyłączają możliwość wypowiedzenia przez Wykonawcę Umowy z przyczyn innych niż ważne
powody.
6. Zamawiający odstępuje lub wypowiada Umowę, według własnego wyboru, w całości bądź
w części, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) Zamawiający, wykonując prawo odstąpienia lub wypowiedzenia na podstawie niniejszej
Umowy lub wynikające z przepisów prawa, będzie każdorazowo wskazywał,
czy odstąpienie lub wypowiedzenie dotyczy całej Umowy, czy też dotyczy jedynie części
Umowy, określając czy skutek czynności następuje z mocą wsteczną lub na przyszłość
i w jakiej części to następuje;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. g) – i), Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3) wypowiedzenie umowy w części usługowej nie skutkuje wypowiedzeniem licencji, chyba,
że Zamawiający postanowi inaczej w oświadczeniu o wypowiedzeniu;
4) w celu usunięcia wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca jest uprawniony do odebrania
oświadczenia o wypowiedzeniu (odstąpieniu) ze skutkiem wobec osoby trzeciej, jeżeli
ta świadczy usługi lub udziela licencji bezpośrednio względem Zamawiającego,
w szczególności gdy licencjodawcą nie jest Wykonawca.
7. Licencje na Oprogramowanie nie podlegają wypowiedzeniu przez licencjodawcę przez okres
5 lat od zawarcia Umowy. Okres wypowiedzenia przez licencjodawcę, ze względu na cel
gospodarczy, wynosi 10 lat.
8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że żadne z postanowień Umowy
nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy
wynikających z przepisów prawa.
9. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie nie ogranicza możliwości dochodzenia
kar umownych.

§9
Ochrona informacji
1. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca może mieć dostęp do informacji,
systemów informatycznych oraz innych aktywów Zamawiającego (Aktywa informacyjne) w
zakresie niezbędnym do realizacji tej Umowy.
2. Szczegółowe zasady ochrony informacji i innych aktywów Poczty Polskiej S.A. określa
Załącznik nr 6 do Umowy.
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§ 10
1. Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz
organizacji działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003
roku Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
2.

Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych
interesów Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1
także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i
art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w
imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści
niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się
przekazać Zamawiającemu na piśmie oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu, przed
udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego (załącznik Nr …).
5. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego lub
prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje
informację o tym zdarzeniu Zamawiającemu.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności, w formie aneksu z zastrzeżeniem przepisu art.144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem
powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Prawem właściwym jest
prawo polskie.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
5. Integralną częścią umowy jest:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru
Załącznik nr 3 – Formularz zamówienia
Załącznik nr 4 – Formularz Cenowy
Załącznik nr 5 – Elementy dedykowane
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Załącznik nr 6 – Ochrona informacji i innych aktywów Poczty Polskiej S.A.
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania
kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego
rozwiązania).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez
okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 2 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
zgodnie z umową nr ___________________ z dnia: ________________________
zawartą pomiędzy:
Poczta Polska S.A_______________________________________________
(jednostka organizacyjna)
a
________________________________________________________________________
(Wykonawca)
W

dniu _________
Oprogramowania:
1)
2)
3)

w

_______________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

został

-

przeprowadzony

odbiór

___ szt.
___ szt.
___ szt.

Uwagi zgłoszone do dostarczonego Oprogramowania (opisać braki jeżeli występują):
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
W

związku z powyższym
Oprogramowania.

przyjmujemy/nie

przyjmujemy*

dostarczone(-ych)

_____

szt.

Upoważniony pracownik Zamawiającego:____________________________________________
(jednostka organizacyjna)
Imię i nazwisko:___________________ data:____________ podpis:_____________
Upoważniony pracownik Wykonawcy:

____________________________

Imię i nazwisko:______________________data: _____________podpis:_____________
*)

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Umowy
FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Zamówienie usługi
w ramach umowy nr …………….. z dnia ……………….

Data zamówienia
Numer
zamówienia

NR / ….

Tytuł

Usługi Techniczne

Nazwa Produktu
()

Pakiet usług wsparcia technicznego / Pakiet usług technicznowdrożeniowych / Pakiet usług planistyczno-wdrożeniowych (zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy) * .

Zakres usługi: zgodnie z ofertą nr ………………
Opis zakresu
usługi

Wstępny harmonogram:………………………….
Cena usługi: ……………………………………..

Oczekiwany
termin realizacji
usługi

-----------------------------------

Pracochłonność
(Ilość
roboczogodzin)

… h = ….. zł netto

Zgłaszający
Telefon kontaktowy
Upoważniony pracownik Zamawiającego

Upoważniony pracownik Wykonawcy

…………………………………………………

………………………………..………………

*

niepotrzebne
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skreślić

Załącznik nr 4 2 do SIWZ (załącznik nr 4 do Umowy)
FORMULARZ CENOWY
" Dostawa oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi i prawem do uaktualniania, subskrypcji usług standardowych i oprogramowania
standardowego, standardowych pakietów usług hostowanych i platformowych oraz standardowych pakietów wsparcia technicznego i planistycznowdrożeniowych"
Wykonawca*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)
*- w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych) należy powtórzyć tyle razy ile jest to
konieczne.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie:
Cena brutto …………………………….…..zł ……….. gr
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…….….złotych…….…../100)
z czego:
a. ……………..zł ……… gr przypada na Licencje (pozycje 1 - 21 w części rzeczowo – ilościowej)
b. ……………..zł ………. gr przypada na Usługi techniczne (pozycje 22 - 24 w części rzeczowo – ilościowej)

2. Oferujemy dostarczenie następujących Produktów. Część rzeczowo-ilościowa musi zostać wypełniona w sposób wskazujący jednoznacznie na Produkt, na
który powołuje się Wykonawca.
Poniższy formularz (część rzeczowo-ilościowa) należy wypełnić zgodnie z następującymi objaśnieniami:
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Grupa pól

Objaśnienie
- Pola wypełniane przez Wykonawcę.

Część rzeczowo - ilościowa
A.
Lp

1
2
3

4
5

6

7
8

9

10
11
12

B. Typ Produktu

Serwer relacyjnej bazy danych typ I z prawem do aktualizacji
(licencja na 2 rdzenie procesora)
Serwer relacyjnej bazy danych typ II z prawem do aktualizacji
(licencja na 2 rdzenie procesora)
Serwerowy system operacyjny typ II z elementami
zarządzania i prawem do aktualizacji (licencja na 2 rdzenie
procesora)
Serwerowy system operacyjny typ I z prawem do aktualizacji
(licencja na 2 rdzenie procesora)
Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego
w trybie terminalowym z prawem do aktualizacji (licencja na
urządzenie)
Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego
w trybie terminalowym z prawem do aktualizacji (licencja na
użytkownika)
Pakiet licencji dostępowych z prawem do aktualizacji
(licencja na urządzenie)
Serwer komunikacji wielokanałowej z prawem do aktualizacji
(licencja na serwer)

Subskrypcja standardowej usługi hostowanej typ I dla
posiadaczy pakietu licencji dostępowych (subskrypcja na
użytkownika)
Subskrypcja standardowej usługi hostowanej typ II
(subskrypcja na użytkownika)
Subskrypcja usługi zarządzania urządzeniami oraz
tożsamością użytkowników (subskrypcja na użytkownika)
Subskrypcja pakietu modelowania graficznego (subskrypcja
na użytkownika)

C. Nazwa Produktu

C1. Dodatkowe informacje
umożliwiające
jednoznaczną
identyfikację Produktu,
tj. producent, wersja,
technologia, numer
katalogowy

D. Liczba Produktów

Licencje wieczyste z prawem do aktualizacji
24
51
46

2646
500

1210

307
2
Subskrypcje i pakiety subskrypcyjne
5900

1125
1125
61
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E. Cena
jednostkowa za
Produkt
(wartość netto)

F.
VAT

G. Cena
jednostkowa
za Produkt
(wartość
brutto)

H. Cena sumaryczna za
Produkty

A.
Lp

13
14
15
16
17

18
19
20
21

B. Typ Produktu

C. Nazwa Produktu

C1. Dodatkowe informacje
umożliwiające
jednoznaczną
identyfikację Produktu,
tj. producent, wersja,
technologia, numer
katalogowy

D. Liczba Produktów

Subskrypcja pakietu zarządzania projektami typ I
(subskrypcja na użytkownika)
Subskrypcja pakietu zarządzania projektami typ II
(subskrypcja na użytkownika)
Subskrypcja systemu operacyjnego klasy PC (subskrypcja na
użytkownika)
Subskrypcja pakietu prezentacji analizy danych (subskrypcja
na 1 pakiet zasobów do końca trwania umowy)
Pakiety subskrypcyjne platformowej usługi hostowanej

Subskrypcja systemu klasy ERP (subskrypcja na urządzenie
dostępowe)
Subskrypcja systemu klasy ERP i CRM (subskrypcja na
użytkownika)
Subskrypcja systemu klasy ERP i CRM typ I (subskrypcja na
użytkownika)
Subskrypcja systemu klasy ERP typ II (subskrypcja na
użytkownika)

E. Cena
jednostkowa za
Produkt
(wartość netto)

F.
VAT

G. Cena
jednostkowa
za Produkt
(wartość
brutto)

H. Cena sumaryczna za
Produkty

30
5
3000
1
100020050
Subskrypcje systemu klasy ERP i CRM
30
550
2
1
Usługi techniczne

22

Pakiet wsparcia technicznego

1

23

Pakiet techniczno-wdrożeniowy

1

24

Pakiet planistyczno-wdrożeniowy

1

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Data: ….......................................

(podpis, pieczęć)

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do Umowy
ELEMENTY DEDYKOWANE

1. Przeniesienie praw autorskich
1.1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Elementów
Dedykowanych na polach eksploatacji obejmujących:
1.1.1. w zakresie utworów stanowiących oprogramowanie komputerowe (w tym także
w zakresie, w jakim Dokumentacja Projektowa stanowi sposób wyrażenia
programów komputerowych):
a)

trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

b)

tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w programie komputerowym;

c)

rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub
jego kopii.

1.1.2. w zakresie utworów niebędących programami komputerowymi, w szczególności
twórczych elementów takich jak tekst, grafika, multimedia (z wyłączeniem
Dokumentacji Projektowej objętej postanowieniem punktu 1.1.1 powyżej):
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie
poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

1.2. Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Elementów Dedykowanych, Wykonawca
przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie (sporządzanie,
korzystanie i rozporządzanie) zależnych praw autorskich do opracowań utworów - na
wszystkich polach eksploatacji opisanych powyżej.
1.3. Wykonawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do
Elementów Dedykowanych nie będą wykonywać takich praw w stosunku do
Zamawiającego ani jakichkolwiek jego następców prawnych lub innych osób, które zostały
upoważnione przez Zamawiającego do korzystania z Elementów Dedykowanych.
1.4. Przeniesienie praw autorskich do Elementów Dedykowanych następuje z chwilą
przekazania danego Elementu Dedykowanego Zamawiającemu, przy czym przez
przekazanie Strony rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych egzemplarzy
Elementów Dedykowanych, jak też każde inne udostępnienie ich na rzecz Zamawiającego,
w szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach
informatycznych, w tym także w ramach zgłoszenia do Odbioru. Z tą samą chwilą
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których Elementy
Dedykowane były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie
fizycznej, a nie poprzez udostępnienie Elementów Autorskich w systemie informatycznym
(w tym umożliwienie ich pobrania).

2. Współtwórczość
2.1. W przypadku, gdy dany Element Dedykowany będzie przedmiotem współtwórczości
Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności element taki zostanie opracowany
z udziałem Zamawiającego i na podstawie przekazanych przez niego opracowań mających
twórczy charakter, uprawnienia Zamawiającego do takiego utworu będą nie mniejsze niż
wynikające z opisanych powyżej. Wykonawca ma prawo korzystać z takiego utworu na
swoje potrzeby, przy czym rozpowszechnianie takiego Elementu Dedykowanego lub
Elementu Autorskiego przez Wykonawcę wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego
udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wykształcenie
kompetencji oraz know-how związanych z Systemem. W tym celu Wykonawca
w szczególności umożliwi wskazanym przez Zamawiającego osobom uczestniczenie
w wykonywaniu Umowy na każdym stadium jej realizacji. Wykonawca będzie udzielał
odpowiednich wyjaśnień osobom wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wady prawne
3.1. Wykonawca zapewni, iż realizacja Umowy oraz korzystanie z przedmiotu Umowy nie
spowoduje naruszenia praw, warunków licencji, warunków gwarancji lub serwisu
oprogramowania komputerowego wchodzących w zakres Infrastruktury Zamawiającego,
w szczególności oprogramowania systemowego i narzędziowego eksploatowanego przez
Zamawiającego na dzień zawarcia Umowy lub nabytego podczas realizacji Umowy.
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Załącznik nr 6 do Umowy
OCHRONA INFORMACJI I INNYCH AKTYWÓW POCZTY POLSKIEJ S.A.

§1 Postanowienia wstępne
1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może mieć dostęp do informacji, systemów
informatycznych oraz innych aktywów Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji
umowy.
2. Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności i obowiązków w zakresie wymagań
bezpieczeństwa określonych w niniejszym Załączniku oraz oświadcza, że jest w stanie
zapewnić poufność aktywów informacyjnych Zamawiającego.
3. Pojęcie „aktywa informacyjne” oznacza wszelkie informacje, dane, w tym w szczególności
dane finansowe, handlowe, technologiczne, organizacyjne czy operacyjne, bądź też know-how
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, posiadające jakąkolwiek wartość gospodarczą
lub użytkową dla Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań przepisów prawa określających
zasady ochrony udostępnianych aktywów informacyjnych Zamawiającego, w tym zawartych
w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego mają
zastosowanie wymagania określone w niniejszym Załączniku.
6. Strony zobowiązują się uzgodnić w terminie 10 dni od zawarcia umowy i stosować bezpieczny
sposób przekazywania między sobą informacji, szczególnie drogą elektroniczną, zapewniający
poufność i integralność informacji.

1.

2.

3.

4.

§ 2 Ochrona tajemnicy
Zamawiający zastrzega, iż aktywa informacyjne udostępniane Wykonawcy lub wytworzone
w trakcie realizacji umowy, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie
od tego, czy oznaczono je jako „tajemnica przedsiębiorstwa”.
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie interesu
gospodarczego Zamawiającego.
Wykonawca, potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18
i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które
w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści
niniejszego załącznika oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje
się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu,
przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy aktywów informacyjnych, o których
mowa w ust. 1, przez cały okres trwania kontaktu gospodarczego, a także 5 lat po jego
ustaniu.

§ 3 Uprawnienia
1. Wykonawca może uzyskiwać uprawnienia dostępu do informacji i innych aktywów
Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 jest możliwy wyłącznie po akceptacji wniosków Wykonawcy
o nadanie uprawnień dostępu do aktywów Zamawiającego przez Dyrektora Pionu Informatyki
i Telekomunikacji Poczty Polskiej S.A.
3. Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o którym mowa w ust. 2 występuje osoba reprezentująca
Wykonawcę. Wniosek ten winien zawierać postulowany zakres uprawnień, opis
udostępnionych aktywów, okres, na jaki potrzebny jest wnioskowany dostęp, tryb
udostępnienia oraz jego uzasadnienie.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego prowadzą ewidencję osób działających
w imieniu Wykonawcy, posiadających uprawnienia dostępu do aktywów Zamawiającego.
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5. Ewidencja, o której mowa w ust. 4 winna zawierać dane osób działających w imieniu
Wykonawcy, zakres uprawnień, jak i okres dostępu do aktywów Zamawiającego.
6. Zabroniony jest jakikolwiek inny dostęp niż ten, który został jawnie przyznany
§ 4 Warunki zlecania zadań podmiotom trzecim
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnić jego
aktywów podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego.
2. Wykonawca odpowiada za naruszenie postanowień niniejszego załącznika przez osoby
trzecie, którymi przy wykonywaniu umowy się posługuje, jak za swoje własne.

§ 5 Ograniczenia dotyczące przetwarzania informacji
1. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do zwrotu lub zniszczenia wszelkich
uzyskanych aktywów informacyjnych, jak również ich wszelkich kopii, nie później niż w ciągu
14 dni po otrzymaniu żądania, z wyjątkiem materiałów dla celów archiwizacji wymaganej
odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku zniszczenia informacji Wykonawca,
zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o zniszczeniu tych informacji.
2. Wykonawca nie może w szczególności:
1) Kopiować aktywów informacyjnych Zamawiającego bez zgody uprawnionej osoby ze
strony Zamawiającego.
2) Wynosić nośników informacji oraz wydruków poza obiekty i pomieszczenia
Zamawiającego bez zgody uprawnionej osoby.
3) Kopiować oprogramowania należącego do Zamawiającego.
4) Wprowadzać zmian w rzeczywistych danych Zamawiającego.
5) Testować zabezpieczeń Zamawiającego, jeśli nie zostało to uzgodnione z Zamawiającym.
6) Podejmować próby przekraczania nadanych uprawnień w zakresie korzystania z aktywów
Zamawiającego.
§ 6 Ochrona fizyczna i techniczna
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymagań ochrony
obowiązujących u Zamawiającego.

fizycznej

i

technicznej

§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy, na podstawie art. 28 RODO
przetwarzanie danych osobowych (rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane
dotyczą zostaną każdorazowo określone w momencie wystąpienia konieczności ich
przekazania).
2. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie przez niego danych osobowych
powierzonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy spełniało wymogi RODO i
chroniło prawa osób, których powyższe dane dotyczą.
3. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu dane osobowe poprzez wykonywanie
wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji Umowy, o której mowa w § 2 Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez
osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do
zachowania tajemnicy albo zostały poinformowane o ustawowym obowiązku zachowania
tajemnicy i zostały zapoznane z zasadami ich ochrony.
5. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami wymaganymi na mocy art. 32 RODO.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, w tym RODO, w
szczególności Wykonawca zobowiązany jest:
6.1. wdrożyć dpowiednie środki techniczne i organizacyjne:
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6.1.1. zapewniające stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i
wolności osób fizycznych, a w szczególności powinien zabezpieczyć powierzone dane
przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą,
modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do

danych osobowych;
6.1.2. w miarę możliwości umożliwiające Zamawiającemu wywiązanie się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej
praw określonych w Rozdziale III RODO.
6.2. nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej
pisemnej zgody Zamawiającego,
6.3. wyznaczyć inspektora ochrony danych w przypadku, gdy jest to tego zobowiązany na
podstawie art. 37 RODO,
6.4. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu
Zamawiającego, zawierający informacje zgodne z art. 30 ust. 2 RODO,
6.5. każdorazowego, niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia
naruszenia, informowania Zamawiającego na adres email: inspektorodo@poczta-polska.pl
o przypadkach naruszenia postanowień niniejszej umowy lub ochrony powierzonych
danych osobowych, zawierającego informacje wymagane na podstawie art. 33 ust. 3
RODO, a w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia mogą powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, uczestniczenia w zakresie określonym
przez Zamawiającego w zawiadomieniu osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu,
6.6. do uczestniczenia na wniosek Zamawiającego w przeprowadzeniu oceny skutków dla
ochrony danych osobowych jeżeli dany rodzaj przetwarzania z dużym
prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych oraz realizacji ewentualnych zaleceń organu ochrony danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do natychmiastowego zwrotu
lub całkowitego i trwałego usunięcia (wedle wyboru Zamawiającego) danych osobowych
powierzonych Wykonawcy do przetwarzania, chyba że dalsze przetwarzanie danych
osobowych przez Wykonawcę będzie miało swoje podstawy w przepisach prawa. W żadnym
wypadku Wykonawca nie może żądać jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu
przetwarzania, zwrotu lub usunięcia powierzonych danych osobowych, dokonanego na
żądanie Zamawiającego. Każdorazowy zwrot lub usunięcie powierzonych danych osobowych
zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez należycie umocowanych przedstawicieli
Stron.
8. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, na jego każde żądanie, wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie.
9. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu lub upoważnionemu przez nią przedstawicielowi
przeprowadzanie audytów i inspekcji, w tym w miejscach prowadzenia działalności przez
Wykonawcę, w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia prawidłowości i bezpieczeństwa
powierzonego przetwarzania danych osobowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o
zamiarze przeprowadzania ww. czynności z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, a
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie przedmiotowych
czynności, w szczególności poprzez udzielanie niezbędnych wyjaśnień i udostępnienie w
niezbędnym zakresie dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszych postanowień. Wykonawca
niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości
stwierdzonych podczas audytów i inspekcji, o których mowa w punkcie 9, jednak nie później
niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach.
11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o podjęciu
wobec Wykonawcy przez organ ochrony danych osobowych wszelkich działań w zakresie
kontroli przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim może ona dotyczyć
przetwarzania danych powierzonych przez Zamawiającego, w szczególności informacji o
rozpoczęciu kontroli przez organ ochrony danych osobowych, a także zobowiązany jest na
żądanie Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących
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zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej
kontroli.
12. Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie
na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych
także po ustaniu niniejszej umowy.
14. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 100 PLN (sto złotych) za każde naruszenie, przy czym w przypadku naruszenia
polegającego na nieterminowym poinformowaniu, o którym mowa w ust. 6.5., powyższą karę
umowną zastrzega się za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
15. W razie, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego wskutek naruszenia po
stronie Wykonawcy przeniesie wysokość zastrzeżonej powyżej kary umownej Zamawiający
uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
16. Kary umowne płatne będą każdorazowo zgodnie z zapisami § 5 ust. 6 Umowy.
17.
§ 8 Prawo do kontroli realizacji wymogów bezpieczeństwa
1. Zamawiający lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzenia kontroli
realizacji wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszym załączniku, dotyczących
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca niezwłocznie realizuje wystąpienia pokontrolne Zamawiającego powstałe po
kontroli, o której mowa w ust. 1.
3. Zamawiający może przeprowadzać audyty odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa
informacji określone w umowie, oraz zlecać wykonanie tych czynności stronie trzeciej.
4. Zamawiający może monitorować działania osób, które działają w imieniu i na rzecz
Wykonawcy uzyskujących dostęp do aktywów Zamawiającego oraz zablokować ten dostęp w
przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub jego podejrzenia.
§ 9 Reagowanie na incydenty w zakresie bezpieczeństwa
W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa aktywów Zamawiającego lub
prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje
wszelkie posiadane informacje o tym zdarzeniu Zamawiającemu.
§ 10 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do sprawdzenia udostępnianych aktywów
specjalistycznymi
programami
lub
narzędziami
chroniącymi
przed
szkodliwym
oprogramowaniem lub kodem.
2. Wykonawca odpowiada za wprowadzenie szkodliwego oprogramowania lub kodu (m. in.
wirusów, robaków, koni trojańskich) do infrastruktury Zamawiającego oraz za to, że
przekazane nośniki informacji zawierają ww. szkodliwe oprogramowanie lub kod, mogące
spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa aktywów Zamawiającego.
§ 11 Zarządzanie zmianami i konfiguracją
1. Wykonawca realizuje wszelkie wymagania Zamawiającego w zakresie zarządzania zmianami
oraz zarządzania konfiguracją urządzeń, systemów, sieci lub narzędzi, do jakich dostęp będzie
miał Wykonawca.
2. Wszelkie zmiany, w tym zmiany konfiguracji urządzeń, systemów, sieci lub narzędzi
należących do infrastruktury Zamawiającego, muszą być realizowane przez Zamawiającego
lub przez niego akceptowane.
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3. Wszelkie zmiany w systemach i sieciach teleinformatycznych Zamawiającego podlegają
planowaniu, testowaniu, jak również szacowaniu potencjalnego ich wpływu na funkcjonowanie
oraz bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych Zamawiającego.

§ 12 Odpowiedzialność
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę wymagań bezpieczeństwa określonych
w niniejszym załączniku lub we właściwych przepisach, Wykonawca zobowiązuje się, na
żądanie Zamawiającego, do naprawienia szkody.
2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa w ust.
1, do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od ujawnienia
naruszenia postanowień określonych w niniejszym załączniku.
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Załącznik nr 7 do Umowy
miejscowość ………………., dnia…………… r.
………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)
………………………………………………………..
(Nazwa firmy)
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że wykonywanie prac związanych z realizacją dostawy
oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi na czas nieograniczony i prawem do
uaktualniania, subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego, standardowych pakietów
usług hostowanych i platformowych oraz standardowych pakietów wsparcia technicznego i planistycznowdrożeniowych, wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska
S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 419).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.
………………………………………………………..
(czytelny podpis)
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4) Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, seria i numer dowodu
tożsamości (w przypadku wejścia do obiektu Poczty Polskiej S.A.), imię i nazwisko, nr telefonu, adres mail
(w przypadku kontaktu w sprawie realizacji umowy).
5) Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. w przypadku, w
którym usługa jest realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego.
6) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak
niż do czasu wygaśnięcia roszczeń.
7) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych
przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych.
9) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Źródłem moich danych osobowych jest
……………..

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

………………………………………………………..

(czytelny podpis)

