WZÓR
UMOWA
zawarta w Krakowie dnia ……… roku / w dniu określonym w § 10 ust.12 pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Plac Wszystkich Świętych 3-4,
NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………
na podstawie Pełnomocnictwa Nr ………… Prezydenta Miasta Krakowa z dnia …………… r.
a
……………………………………………………………………………………………………, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym
przez:
………………………………………………………………...
Znak postępowania: IT-03-2.271.6.2022
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przeprowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa, tj. Zamawiającego w
rozumieniu art. 7 pkt 31 ww. Umowę zawiera się na podstawie § 2 ust 1 pkt 2 aktualnej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krakowa.
§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć system bezpieczeństwa sieci w postaci platformy sprzętowej typu
NGFW, wraz z usługą wdrożenia, oraz wsparciem technicznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy w tym również warunki świadczenia wsparcia technicznego określone
zostały w załączniku nr 1 do umowy.
§2
Termin realizacji umowy
Przedmiot umowy realizowany będzie w terminach określonych poniżej:
1) zakres dla dostawy i wdrożenia o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 nastąpi do 120 dni od dnia zawarcia
umowy tj. do ….,
2) Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność, o której mowa w załączniku nr 1 do umowy,
dostarczonego systemu bezpieczeństwa sieci w postaci platformy sprzętowej typu NGFW, przez okres
36 miesięcy od sporządzenia protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do umowy..
§3

Dostawa i odbiór
1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca we współpracy z Zamawiającym dokona
przeglądu i analizy używanego przez Zamawiającego rozwiązania w celu przygotowania harmonogramu prac,
wskazania potencjalnych zagrożeń/problemów oraz opracowania możliwych rozwiązań w celu uruchomienia
wszystkich obecnych funkcjonalności i polityk na nowym rozwiązaniu. Zadanie to zakończy się podpisaną
przez obie strony notatką z podsumowania przeglądu.
Przegląd musi obejmować co najmniej:
– analizę konfiguracji obecnego rozwiązania (w tym polityk, obiektów, sieci a także samego urządzenia),
- konfigurację połączeń fizycznych,
- uruchomione funkcjonalności,
- uruchomione integracje.
Notatka musi zawierć informacje wskazujące na zidentyfikowane problemy oraz zaproponowane
rozwiązania pozwalające na uruchomienie wszystkich funkcjonalności i polityk w oparciu o nowe
rozwiązanie.
2. W terminie do 7 dni po wykonaniu przeglądu Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawi
harmonogram prac opisujący zarówno dostawę jak i przebieg wdrożenia. Harmonogram musi obejmować co
najmniej:
- terminy związane z dostawą oraz testami,
- przebieg wdrożenia wraz ze wskazaniem kluczowych informacji dotyczących implementacji konfiguracji i
funkcjonalności.
3. W terminie co najmniej 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy), przed planowanym dniem wydania platformy sprzętowej, będącego częścią przedmiotu umowy,
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na adres email: .............. gotowość do jego dostarczenia.
4. Platforma sprzętowa zostanie dostarczona na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego – Plac
Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pokój 50.
5. Odbioru platformy sprzętowej stanowiącej część przedmiotu umowy, ze strony Zamawiającego dokona
pracownik Centrum Obsługi Informatycznej Pan ……………….. lub osoba go zastępująca.
6. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie protokół odbioru.
7. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2.
8. Dostarczona platforma sprzętowa będzie fabrycznie nowa, nieużywana oraz nie będzie posiadała
jakichkolwiek wad i uszkodzeń.
9. Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym w terminie do 7 dni roboczych od dostarczenia platformy
sprzętowej dokona jej testowego uruchomienia w celu weryfikacji poprawnego działania.
10. Prawo Zamawiającego do korzystania z usługi wsparcia technicznego oraz przekazanie Zamawiającemu
licencji i/lub subskrypcji Wykonawca potwierdzi pisemnym dokumentem (oświadczenie) i dostarczy
Zamawiającemu na adres e-mail: ……………………. oraz ................
§4
Środki finansowe

1. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy wynosi ……… złotych brutto (słownie: ………
złotych …/100), w tym stawka podatku VAT …%.
2. Fakturę za wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 należy wystawić i dostarczyć Zamawiającemu w terminie
do 7 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru realizacji zakresów przedmiotu umowy, o którym mowa w
§ 3 ust. 6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia jej
otrzymania.
3. Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcy wydatków ani zwalniał go z zobowiązań zaciągniętych w celu
wykonania przedmiotu umowy.
4. Fakturę należy wystawić na Gminę Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676101-37-17, jednostka odbierająca: Urząd Miasta Krakowa - Centrum Obsługi Informatycznej, ul. Basztowa
20, 31-156 Kraków, i dostarczać na adres: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub na adres
e-mail: ..............., lub przesłać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
5. Wykonawca może wystawić i wysłać do Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za
pośrednictwem PEF, a Zamawiający zobowiązany jest do jej odbierania. Do wysyłania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych Wykonawca wykorzystuje własne konto na PEF. Terminem otrzymania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury na PEF dla Zamawiającego
potwierdzona otrzymaną wiadomością e mail. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez
Wykonawcę dokumentów elektronicznych innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za
pośrednictwem PEF, tj.: faktur korygujących. Prawidłowo wystawiona ustrukturyzowana faktura
elektroniczna powinna zawierać następujące dane Zamawiającego: NABYWCA: nazwa kontrahenta: Gmina
Miejska Kraków, NIP: 676-101-37-17, typ numeru PEPPOL: GLN, numer PEPPOL: 5907662634251, adres:
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31 004 Kraków, ODBIORCA: Urząd Miasta Krakowa – Centrum Obsługi
Informatycznej, adres: ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków.
6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……… .
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Podstawą do zapłaty faktury będzie protokół odbioru.
9. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT. NIP: 676-101-37-17. REGON: 351554353.
10. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT. NIP: ………, REGON: ……… .
11. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest ……… – pracownik Centrum
Obsługi Informatycznej lub osoba zastępująca.
12. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za rozliczenie finansowe umowy jest ……… – pracownik
Centrum Obsługi Informatycznej lub osoba zastępująca.
13. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku 2022 – w kwocie … zł (słownie: …
…/100) zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2022:
1) kwota … zł (słownie: … …/100): Dz. …, Rozdz. …, § …, zadanie …, ….
2)

kwota … zł (słownie: … …/100): Dz. …, Rozdz. …, § …, zadanie …, ...

14. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku 2023 – w kwocie … zł (słownie: … …/100)
zostaną ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2023:
1) kwota … zł (słownie: … …/100): Dz. …, Rozdz. …, § …, zadanie …, ….
2)

kwota … zł (słownie: … …/100): Dz. …, Rozdz. …, § …, zadanie …, ….

15. Po zakończeniu terminu realizacji przedmiotu umowy Centrum Obsługi Informatycznej przekaże do
Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pisemną informację potwierdzającą należyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
§5
Świadczenia gwarancyjne
1. Na wydaną platformę sprzętową Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy liczony
od dnia wydania platformy sprzętowej.
2. Niezależnie od gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu (o ile
występują) dokumenty gwarancyjne producenta. W przypadku gdy dokumenty te są dostępne online,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu adres strony internetowej, na której zostały one opublikowane.
3. Zgłoszenie wady nastąpi na formularzu zaproponowanym przez Wykonawcę, na adres poczty elektronicznej:
……… .
4. Każdorazowe otrzymanie zgłoszenia wady musi być niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę za
pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ………, z zaznaczeniem daty
i godziny otrzymania zgłoszenia.
5. W przypadku Awarii krytycznej Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej,
platformy sprzętowej, lub podstawienia zastępczej platformy sprzętowej na życzenie Zamawiającego lub
wypracowania i uruchomienia obejścia awarii na życzenie Zamawiającego w terminie do 8 godzin liczonych
od wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego za pomocą kanału zgłoszeń określonego w ust.
4. W przypadku Awarii niekrytycznej Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej,
platformy sprzętowej lub podstawienia zastępczej platformy sprzętowej na życzenie Zamawiającego w
terminie do 7 dni liczonych od wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego za pomocą kanału
zgłoszeń określonego w ust. 3. Awaria krytyczna oznacza awarię platformy sprzętowej lub oprogramowania
powodującą unieruchomienie całego systemu i brak możliwości wykonywania podstawowych działań Urzędu
Miasta Krakowa oraz całkowity brak dostępu do zasobów. Awaria niekrytyczna to awaria platformy
sprzętowej lub oprogramowania powodująca częściowe unieruchomienie systemu bez wpływu na istotne
funkcje systemu. Awarie elementów redundantnych traktowane są jako niekrytyczne.
6. Naprawa gwarancyjna platformy sprzętowej winna odbywać się w siedzibie Zamawiającego. W przypadku
braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca dokona na własny koszt odbioru
platformy sprzętowej w celu przekazania go do serwisu i zwrotu do siedziby Zamawiającego. Przekazanie
platformy sprzętowej Wykonawcy przez Zamawiającego i jego zwrot, każdorazowo zostanie potwierdzone
odpowiednim protokołem.
7. Zamawiający ma prawo przekazania platformy sprzętowej do naprawy bez pamięci masowej, która winna
w takiej sytuacji jeśli to możliwe zostać wymontowana przez pracownika Zamawiającego, przy czym nie
spowoduje to utraty gwarancji.
8. W przypadku wady pamięci masowej, Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do trwałego
usunięcia z niej danych. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu protokół wykonania takiej
operacji.

9. W przypadku wadliwego działania tej samej platformy sprzętowej po 3 naprawach gwarancyjnych, bez
względu na rodzaj i powtarzalność danej wady, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany platformy
sprzętowej na fabrycznie nową o parametrach nie gorszych niż miała posiadać wymieniona platforma
sprzętowa.
10. W przypadku nie podjęcia naprawy z tytułu rękojmi lub gwarancji w terminie, o którym mowa w ust. 5
Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
§6
Kary umowne, odstąpienie od umowy
1.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz
odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1.

2.

Za niewykonanie umowy rozumie się brak wydania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. o którym mowa
w § 1 ust.1 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w okresie przekraczającym 30 dni
w stosunku do terminu określonego w § 2 pkt 1, brak świadczenia usługi wsparcia technicznego lub brak
przesłania licencji i/lub subskrypcji o którym mowa w § 3 ust. 10 w terminie powyżej 30 dni w stosunku do
terminu określonego w § 2 pkt 2 umowy.

3.

Za nienależyte wykonanie umowy uważa się nieusunięcie wad przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 2 pkt 2 lub nie wykonanie prawidłowego wdrożenia w terminie określonym w § 2 pkt 1.

4.

Za zwłokę w wykonaniu umowy ze strony Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt 1
lub pkt 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,5% ceny
brutto określonej w § 4 ust. 1, gdy zwłoka nie przekracza 10 dni.

5.

Za zwłokę w wykonaniu umowy ze strony Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt 1
lub pkt 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za każdy dzień zwłoki, w wysokości 1% ceny
brutto określonej w § 4 ust. 1, gdy zwłoka przekracza 10 dni, liczony od dnia następnego po upływie 10. dnia
zwłoki.

6.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł. w przypadku,
gdy w wyniku kontroli, o której mowa w § 9 ust. 7, okaże się, że Wykonawca nie realizuje wymagania,
o którym tam mowa, w szczególności w przypadku zwłoki w stosunku do terminu, o którym tam mowa, przy
czym ww. kontrola może być ponawiana nie częściej niż raz na miesiąc.

7.

Kary umowne naliczane są niezależnie i podlegają kumulacji.

8.

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 100 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa
w § 4 ust. 1.

9.

Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Strony wyrażają
zgodę na potrącenie – także przed terminem ich wymagalności – wierzytelności Zamawiającego z tytułu
kary umownej z każdą wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia
za realizację umowy. Potrącenie jest skuteczne z chwilą złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego
oświadczenia o potrąceniu (potrącenie umowne).

10. Zamawiający, korzystając z umownego lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy może odstąpić od

całości umowy lub od jej części według własnego wyboru w terminie do dnia określonego w § 2 pkt 2, po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy terminu do wykonania zobowiązania. Oświadczenie o odstąpieniu
skuteczne jest w momencie jego złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego co najmniej w formie
dokumentowej.
11. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie odbiera Zamawiającemu prawa do odstąpienia od umowy lub
jej wypowiedzenia.
12. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie i naliczenie Wykonawcy z tego tytułu kary umownej nie
wyłącza obowiązku Wykonawcy do zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki.
13. Zastrzeżone w umowie prawo odstąpienia od umowy nie wyklucza możliwości skorzystania przez
Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
14. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych, zastrzeżonych w umowie, a także dochodzić wszelkich kar umownych również po wygaśnięciu
lub odstąpieniu od umowy.
§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/-om lub dostawcy/-om.
Podwykonawca/-y / dostawca/-y wykonywać będzie/-ą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części
zamówienia, którą wykona ten podmiot/-y oraz wskazanie czy na tę część przypada ponad 10 % wartości
zamówienia):
1) .........................................................................................................................
2) …………………………………………………………………………………………
Wykonawca oświadcza, że w stosunku do ww. podwykonawców i dostawców, na których (każdego z osobna)
przypada ponad 10 % wartości zamówienia, nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu
nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1).
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/-ów i dostawcy/-ów jak
za działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę/-ów
i dostawcę/-ów zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane jako
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/-om i dostawcy/-om
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów oraz części
zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony do umowy aneksem.
4. W przypadku powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania obowiązków umownych
podwykonawcy/-com lub dostawcy/-com, na którego/ -ych (każdego z osobna) przypada ponad 10 % wartości
zamówienia, Wykonawca powierzy je jedynie podmiotom, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki

wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). W takich
przypadkach Wykonawca uprzednio złoży oświadczenie o nie zachodzeniu ww. przesłanek wobec
podwykonawcy/-ów lub dostawcy/-com, któremu/-ym powierzy wykonanie obowiązków umownych.
Wykonawca złoży także takie oświadczenie w stosunku do podwykonawcy i dostawcy jeżeli w trakcie
realizacji zamówienia procentowy udział realizowanej części zamówienia przez tego podwykonawcę lub
dostawcę przekroczy 10 % jego wartości zamówienia. Jeżeli w którymkolwiek z ww. przypadków wobec
podwykonawcy lub dostawcy będą zachodziły ww. podstawy wykluczenia nie jest on dopuszczony do
realizacji zamówienia, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpi tego
podwykonawcę lub dostawcę innym podmiotem lub zrezygnuje z powierzania wykonania tej części
zamówienia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule, polegał będzie na
zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w Dziale II Rozdziale 2 Oddział
3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych
podmiotów. Podmioty te wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia,
którą wykona ten podmiot oraz wskazanie czy na tę część przypada ponad 10 % wartości zamówienia ):
1) ……………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………..
6. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3, 5 lub rezygnacji z wykonywania
przez nich części zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu
podmiotowi stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 3.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu o którym mowa w ust. 5na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w preambule, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych
w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule), że proponowany inny podmiot lub
wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
wykazać także, że nie zachodzą - wobec proponowanego innego podmiotu - podstawy wykluczenia analogiczne do
wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule (przedkładając
odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa
w preambule). Ponadto w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia procentowy udział realizowanej części
zamówienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 5 przekroczy 10 % wartości zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz wykazać także, że nie zachodzą w stosunku
do tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014,
o którym mowa w ust. 1/4. Jeżeli Zmawiający stwierdzi, że wobec proponowanego innego podmiotu lub
dotychczasowego podmiotu, o którym mowa w ust. 5 zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w postępowaniu,
o którym mowa w preambule, wówczas Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego zastąpić ten podmiot lub zrezygnować z powierzenia wykonania tej części zamówienia. Ust. 3 zdanie
drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku gdy sytuacja podmiotowa podwykonawcy lub dostawcy lub podmiotu, o którym mowa w ust. 5, na
którego przypada ponad 10 % wartości zamówienia, zmieni się w ten sposób, że zaczną zachodzić w stosunku do
niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, o którym mowa w
ust. 1/4, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. W takim przypadku podmiot ten nie
jest dopuszczony do realizacji zamówienia, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpi
odpowiednio tego podwykonawcę lub dostawcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 5 innym podmiotem lub
zrezygnuje z powierzania wykonania tej części zamówienia. W przypadku ww. zastępowania innym podmiotem
podwykonawcy lub dostawcy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. W przypadku ww. zastępowania innym podmiotem
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5 lub rezygnacji z powierzania wykonania tej części zamówienia – ust. 7
stosuje się odpowiednio.
§8
Klauzula poufności
1.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do
niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu umowy.

2.

Za informacje poufne rozumie się wszelkie informacje lub materiały dotyczące Strony, stanowiące
tajemnice

prawem

chronione,

w

tym

informacje

chronione

na

podstawie

obowiązujących

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji
niejawnych, a także informacje powzięte lub otrzymane przez jedną Stronę od drugiej Strony w związku z
wykonywaniem lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy, w stosunku do których Strona
przekazująca zastrzegła ich poufny charakter.
3.

Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Stronie niezależnie od formy ich przekazania przez
drugą Stronę (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu papierowego lub elektronicznego).

4.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub które są powszechnie znane lub zostały podane do
publicznej wiadomości przez Stronę uprawnioną lub za jej zezwoleniem.

5.

Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Zamawiającego, z wyjątkiem kopii
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do
Zamawiającego.

6.

Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych
Zamawiającego, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy.

7.

Wykonawca może ujawnić informacje poufne Zamawiającego osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem uznania, że tego rodzaju zgoda nie
została udzielona.

8.

Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu umowy, z dniem zakończenia świadczenia usług na jej podstawie,
zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiającemu, w tym sporządzonych kopii
informacji poufnych Zamawiającego, a gdyby to nie było możliwe – do całkowitego i trwałego usunięcia
informacji poufnych, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej. Nie dotyczy to informacji
potrzebnych Wykonawcy do realizacji innych umów zawartych między Stronami do dnia ich wygaśnięcia.

9.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także przez 25 lat po
wygaśnięciu umowy, niezależnie od przyczyn wygaśnięcia, chyba że szczególny przepis prawa stanowi
inaczej.

10. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Wykonawcy
zachowania należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania Wykonawcy.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z
naruszeniem przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu.
§9
Postanowienia końcowe
1.

Zmiany umowy, a także oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy, wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 454 - 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wyznaczonych do wykonania umowy, zmiana
adresów e-mail oraz numerów telefonu, które to zmiany powinny są dopuszczalne w formie dokumentowej.

2.

Zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku VAT. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie
stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (na przedmiot niniejszej umowy),
zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ona
powiększona/zmniejszona o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku obliczoną według
stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku obliczoną według nowej stawki
obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do
którego będzie miała zastosowanie zmieniona stawka podatku. W przypadku podatku od towarów i
usług podstawą wyliczenia kwoty podatku będzie kwota ceny netto Wykonawcy, która nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki tego podatku.
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5) zmiany podmiotów, o których mowa w § 7 umowy – w takim przypadku dopuszczalne są zmiany
postanowień umownych związane ze zmianą podwykonawców.

3.

Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 pkt 1 – 4 mogą prowadzić do zwiększenia wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1. W przypadku zmian określonych w ust. 2 pkt 2, 3 i 4
Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie:
1)

na pisemny wniosek Wykonawcy,

2)

w zakresie niezrealizowanej części zamówienia,

3)

w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu kosztów
wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu), i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej
wpływ na wartość wynagrodzenia,

4)

najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie
złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących
podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni
od dnia złożenia wniosku wraz z dowodami.

4.

Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umowy będzie prawo polskie.

5.

Wyłączną jurysdykcję w sprawach rozstrzygania wszystkich sporów wynikłych w związku z umową
sprawują sądy polskie. Strony zrzekają się prawa do kwestionowania właściwości tych sądów.

6.

W ramach jurysdykcji określonej w ust. 5, Strony poddają się rozstrzygnięciu sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7.

W przypadku wykorzystania przy realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 floty pojazdów
samochodowych, Wykonawca oświadcza, że zapewni udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy zgodnie
z wymogami określonymi w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się na
żądanie Zamawiającego poddać kontroli w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu, w szczególności
Wykonawca zobowiązuję się przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 14 Dni roboczych
od otrzymania żądania - odpowiednie dokumenty, z których wynikać będzie spełnienie przez niego warunku
wymagania określonego w zdaniu pierwszym, przykładowo karty pojazdów i dowody rejestracyjne
pojazdów używanych przy wykonywaniu niniejszej umowy i umowy, z których wynika prawo do
dysponowania tymi pojazdami.

8.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 7 ma również zastosowanie w przypadku korzystania przez Wykonawcę
przy wykonywaniu niniejszej umowy z podwykonawców.

9.

Przy obliczaniu udziału pojazdów, o którym mowa w ust. 7 stosuje się zasadę, zgodnie z którą wielkość tego
udziału wynoszącą poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału wynoszącą 0,5 i powyżej
zaokrągla się w górę.

10. Przez pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 7 należy rozumieć pojazdy zdefiniowane w art. 2 pkt
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.), a przez
pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane gazem ziemnym, o których mowa w ust. 7 należy rozumieć pojazdy
zdefiniowane w art. 2 odpowiednio pkt 12 i 14 ww. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.
11. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy wynikających z umowy wymaga zgody
Prezydenta Miasta Krakowa wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zachowania
zarzutów przeciwko zbywcy wierzytelności.
12. Za datę zawarcia umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią
spośród osób reprezentujących Strony.
13. Umowę na dostarczenie systemu bezpieczeństwa sieci w postaci platformy sprzętowej typu NGFW wraz
z usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznym z …………………, sporządzono w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego/ sporządzono w formie elektronicznej i podpisano
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Załączniki do umowy:
1. Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu umowy
2. Załącznik nr 2 do umowy – Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy,
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