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Umowa nr …/2018 

na dostawę Systemu 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu …. …….. 2018 roku, pomiędzy:  

 

AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15, zarejestrowaną w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000394569, NIP 701-030-24-56, REGON 

142990254, kapitał zakładowy 534 072 000,00 zł, reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi 

w KRS, w sposób wskazany na stronie z podpisami, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

 

 

zwany dalej „Wykonawcą”, 

 

zwane dalej pojedynczo „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie otwartym na podstawie regulaminu 

wewnętrznego Zamawiającego – nr sprawy RWT/DO(ZI)271/REG/30/2018, o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa oprogramowanie dostawa 80 szt. licencji niewyłącznej programu 

do szyfrowania dysków Deslock+ Pro na okres 3 lat dla AMW Rewita Sp. z o.o. w zakresie: 

a) Szyfrowanie całej powierzchni dysku 

b) Szyfrowanie dysków wymiennych 

c) DESlock+ Go – szyfrowanie nośników wymiennych 

d) Szyfrowanie plików i folderów 

e) Szyfrowanie poczty i załączników (wtyczka dla MS Outlook) 



 
f) Szyfrowanie tekstu oraz schowka 

g) Szyfrowanie dysków wirtualnych i skompresowanych archiwów 

h) Kompatybilność z centralnym zarządzaniem 

i) Zdalnego wsparcia podczas wdrożenia oprogramowania Deslock+ Pro jak również 

implementacji konsoli zarządzania 

(zwany dalej „Systemem”).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt aktualizacji 

dostarczonego Systemu w okresie obowiązywania Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane koncesje, zezwolenia i uprawnienia do prowadzenia 

działalności w związku z przedmiotem Umowy oraz dysponuje stosownym doświadczeniem, 

możliwościami technicznymi oraz finansowymi do należytej realizacji Umowy. 

 

§ 2. 

[Pakowanie licencji, które wchodzą w skład Systemu] 

1. Dostarczone licencje, które wchodzą w skład Systemu będą spełniały wymogi określone w specyfikacji 

technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy i zostaną oznaczone zgodnie z powszechnie 

obowiązującym prawem oraz będą posiadały wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające 

go do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany regulacji prawnych w trakcie 

trwania Umowy, System będzie spełniał wymagania aktualnie obowiązujących aktów.  

2. Opakowanie licencji powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i będzie chroniło je przed wszystkimi 

możliwymi warunkami, których można się spodziewać w czasie transportu. Wykonawca zobowiązany jest 

do należytego zabezpieczenia licencji na czas ich przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich 

dostarczenie, jakość i uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. Wszelkie koszty związane z transportem 

i dostawą licencji zostały zawarte w wynagrodzeniu określonym  

w § 7 ust. 1 Umowy. 

 

 

 

 

 

§ 3.  



 
[Warunki dostawy] 

1. Wykonawca dostarczy zamawiane Licencje i System do Biura Zarządu Zamawiającego w Warszawie (03-310), 

przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15, w terminie ________ dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Odbiór zostanie dokonany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy w miejscu dostawy określonym 

w ust. 1 powyżej, w szczególności w oparciu o złożone zamówienie, dokumenty dostawy i wszelkimi innymi 

wymaganymi przez obowiązujące prawo dokumentami m.in. świadectwami, certyfikatami i atestami. 

3. Przekazanie Licencji i Systemu, zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego, potwierdzającego zgodność Systemu z wymaganiami Zamawiającego i specyfikacja techniczną. 

Jedynie podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego kompletnego przedmiotu Umowy 

bez uwag stanowi dowód wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a data jego podpisania oznacza 

datę wykonania Umowy. 

 

§ 4.  

[Własność intelektualna i warunki licencjonowania] 

1. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej 

Licencji na korzystanie przez Zamawiającego z Systemu na warunkach określonych  

w § 1 Umowy wraz z Certyfikatem. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Systemu w zakresie, w jakim jest 

to konieczne do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Systemu w celu przewidzianym 

postanowieniami umowy i przeznaczeniem programu, a charakter stosunków prawnych łączących go  

z twórcami poszczególnych części programu powoduje, iż Wykonawca nabywa autorskie prawa majątkowe 

dla każdej zaktualizowanej wersji.  

3. W przypadku, gdy Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe Wykonawca oświadcza,  

iż wszelkie roszczenia osoby, uprawnionej z tytułu praw autorskich majątkowych, w związku z udzieleniem 

licencji Zamawiającemu do Systemu, zostały zaspokojone i osoba ta nie będzie zgłaszała wobec 

Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu wynagrodzenia za korzystanie przez nie z Systemu.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z programu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, przez Zamawiającego jak i podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo  

z Zamawiającym oraz pracowników i współpracowników Zamawiającego. 

5. Wzór Umowy Licencyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

 



 
§ 5 

[Gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone licencje niezbędne do prawidłowego działania Systemu są wolne od 

wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca oświadcza, że System jest objęty 36 miesięczną gwarancją oraz wsparciem producenta.  

3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 

od dokonania zgłoszenia prtezz Zamawiającego do przywrócenia pełnej funkcjonalności Systemu. 

 

§ 6. 

[Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy] 

1. Strony wyznaczają niżej wymienione osoby, jako osoby uprawnione do kontaktowania się w związku z 

realizacją Umowy, w tym podpisanie protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy oraz kierowania 

korespondencji do Strony Umowy w związku z jej realziacją: 

a) w imieniu Zamawiającego – Rafał Lenarczyk tel.: 22 270 9597, r.lenarczyk@rewita.pl; 

b) w imieniu Wykonawcy – __________, , tel. _________, ________________;  

2. Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po jej 

stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania o tym drugiej 

Strony, pod rygorem nieważności ustaleń poczynionych między dotychczasowymi osobami. Osoby 

odpowiedzialne mają prawo  

do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy, za wyjątkiem składania oświadczeń woli. 

  

§ 7. 

[Wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi: netto 

___________ PLN (słownie: ______________ 00/100), tj. wartość brutto _____________ PLN (słownie: 

______________, 00/100). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień Umowy, w tym koszt licencji, 

wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem do miejsca dostawy oraz szkoleniem, należne podatki, 

opakowania oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z Systemem dokumenty dostawy oraz wszelkie 

inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty m.in. świadectwa, certyfikaty i atesty.  



 
4. Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy Wykonawca wystawi 

fakturę i dostarczy ją Zamawiającemu. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur przesyłanych drogą elektroniczną wystawionych przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), w formacie PDF, przez co zapewniona 

zostanie autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści i czytelność. 

6. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty 

faktur. 

7. Wykonawca oświadcza, że faktura bedzie przesyłana z następującego adresu e-mail: 

grzegorz.grodzki@softkom.com.pl. Wykonawca oświadcza, że faktury nie będą wysyłane z innych adresów e-

mail niż wskazany wyżej. 

8. Zamawiający oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania dokumentów jest adres e-mail: 

faktury@rewita.pl.  

9. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uważa się datę wpływu faktury na wskazany w  

ust. 8 powyżej adres e-mail. 

10. W temacie wiadomości będą zamieszczone dane dotyczące numeru wysyłanej faktury/numerów wysyłanych 

faktur. 

11. Strony zobowiązują się, co najmniej na pięć dni przed zmianą danych określonych w ust. 8 i 9 powyżej, 

poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną na wyżej wymienione adresy e-mailowe. 

12. W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie dokumentów, 

o których mowa w ust. 5 lub 6 powyżej w formie elektronicznej, wówczas dokumenty te powinny zostać 

przesłane w formie papierowej. 

13. Strony zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej nie krócej 

niż do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

14. Zgoda może zostać cofnięta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wówczas Wykonawca faktury traci 

prawo do wystawiania i przesyłania do odbiorcy faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po 

otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu zgody. 

15. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem cenę za dostarczony System w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
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16. W przypadku błędnego podania na fakturze numeru rachunku bankowego przez Wykonawcę, koszty związane 

z dokonaniem ponownego przelewu, którymi bank obciąży Zamawiającego, poniesie Wykonawca. 

 

§ 8. 

[Termin realizacji Umowy] 

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj do dnia upływu okresu związania Wykonawcy gwarancja, o której 

mowa w § 5 Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego przesunięcia terminu dostawy Systemu o okres 10 dni, 

w sytuacji zaistnienia przyczyn od Zamawiającego niezależnych, o czym Wykonawca zostanie poinformowany 

pisemnie. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa przesunięcia terminu dostawy nie wymaga zmiany 

Umowy. 

 

 

§ 9. 

[Odstąpienie od Umowy] 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych 

przesłanek: 

a) uchybienia przez Wykonawcę terminu dostawy; 

b) naruszenia norm jakościowych i ilościowych dostarczonych licencji wchodzących w skład Systemu; 

c) zaniechania realizacji dostawy; 

d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

e) zaistnienia okoliczności, ze względu których jest wątpliwe, czy Wykonawca ma możliwość realizować 

przedmiot Umowy, np. istnieją przesłanki by wszcząć postępowanie upadłościowe, 

restrukturyzacyjne lub likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

2. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1 lit a), b) i c) powyżej Zamawiający uprzednio wezwie 

Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, zaś w przypadku określonym w ust. 1 lit d) i e) Zamawiający może 

odstąpić  

od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie umowne opisane w ustępach poprzedzających nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia  

od Umowy na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W przypadku odstąpienia umownego lub na 



 
podstawie kodeksu cywilnego, Wykonawca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia należnego za wykonaną i 

potwierdzoną przez Zamawiającego część Umowy. 

 

 

§ 10. 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7. ust. 1 Umowy, tj. _________ PLN (słownie: 

____________ złotych, 00/100); 

b) niedostarczenia licencji wchodzących w skład Systemu Zamawiającego dostarczonego przez 

Wykonawcę w terminie i miejscu określonym w § 3 Umowy - w wysokości 500 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi - w wysokości 500 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, za każdy przypadek. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit b), c) i d) kary umowne nie podlegają łączeniu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w 

kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, w tym z tytułu 

utraconych korzyści. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu na mocy powyższych 

postanowień z należności za dostawę Systemu. 

 

§ 11. 

[Dane osobowe] 

1. Administratorem danych osobowych otrzymanych w związku z realizacją Umowy jest: AMW REWITA Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@rewita.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

mailto:iod@rewita.pl


 
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji Umowy. 

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane na terenie państw trzecich. 

6. Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej, aniżeli przez okres przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń 

związanych z realizacją Umowy. 

7. Osobie, której dane będą podlegać przetwarzaniu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przeniesienia oraz wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Umowy. 

 

§ 12. 

[Poufność] 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako informacje poufne wszelkie informacje dotyczące drugiej 

Strony, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy niezależnie od sposobu ich wyrażenia (ustne, 

pisemne, elektroniczne itd.) oraz nośnika, na którym zostały zapisane (Informacje Poufne).  

2. Informacjami Poufnymi Zamawiającego będą w szczególności Informacje i dokumenty przekazywane przez 

Zamawiającego w celu wykonywania Umowy, jak też treść Produktów powstałych w wyniku realizacji 

Umowy.  

3. Strony zobowiązane są do: 

1) nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych uzyskanych od drugiej Strony w zawiązku 

lub w trakcie wykonywania Umowy oraz niewykorzystywania tych Informacji Poufnych do celów innych 

niż realizacja Umowy, 

2) przechowywania Informacji Poufnych drugiej Strony w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób 

nieuprawnionych oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki Strona 

zabezpiecza własne Informacje Poufne.  

4. Informacje Poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane w 

jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźniej pisemnej zgody drugiej Strony. 



 
5. Wykonawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającemu kopie wszelkich dokumentów związanych z 

wykonaniem niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem prawa Wykonawcy do zachowania jednej kopii 

dokumentów w celach archiwalnych.  

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, które: 

1) są powszechnie znane, 

2) zostały uzyskane przez Stronę we własnym zakresie, w sposób nie naruszający postanowień Umowy 

oraz obowiązujących przepisów prawa i Strona jest uprawniona do dysponowania nimi,  

3) ujawniane są zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie decyzji albo 

orzeczenia uprawnionego organu publicznego. 

7. Zobowiązania Stron wynikające z niniejszego paragrafu są bezterminowe i wiążą Strony również z 

przypadku wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.  

 

§ 13. 

[Postanowienia końcowe]  

1. Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie oświadczenia woli winny być kierowane na piśmie listem poleconym na adresy wskazane w 

komparycji Umowy. Zmiana adresu nie wymaga zmiany Umowy, aczkolwiek w razie niepoinformowania 

drugiej Strony o zmianie adresu, doręczenie dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne. 

3. Wszelkie zmiany, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie załączniki do Umowy, stanowią jej integralną część. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1 – aktualny wydruk z ___________ Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna Systemu 

Załącznik nr 3 – Umowa Licencji 



 
Załącznik nr 4 –Certyfikat Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(W zależności od rodzaju umowy, podpisuje właściwa jednostka organizacyjna) 

Departament 

Inwestycji 

Departament Kadr Departament 

Kontrolingu 

Departament 

Księgowości 

 

 

 

   

Departament Mienia Departament 

Organizacyjny 

Departament Prawny Departament Promocji 

 

 

 

   

 

Zamawiający 

 

 

 

Wykonawca 


