Warszawa, 25 maja 2022 r.
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW
Wiktorska 63
02-587 Warszawa
KRS 0000875978
NIP 5213916470
REGON 387857893
m.kulesa@kim.gov.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na:
Odnowienie oprogramowania Spam Titan
KIM obecnie posiada licencje której dane zamieszczono poniżej, jest to instalacja On-Site
Szczegóły licencji
Opis:SpamTitan Production License
Numer licencji STPxxxxxxxxxxx
Typ:user
Liczba adresów email:100
SpamTitan Plus: Nie
Status:Serwis aktualizacaji wygasł
Informacje o licencji
Organizacja: KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW
Adres:PL
Kontakt:
Email: admin@kim.gov.pl
Telefon:
Faks:
Ważność licencji
Ważne od: kwietnia 01, 2021
Uaktualnij dnia: kwietnia 03, 2022

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Adres ul. Wiktorska 63 , 02-587 Warszawa
KRS 0000875978 NIP 5213916470 REGON 387857893

Wymagane jest podpisanie umowy której wzór zamieszczony został w dalszej części
zapytania, umowa określa także sposób dostarczenia licencji oraz zapłaty
Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź nie później niż do 01 czerwca 2022 r. do godz.
14:00.
Ważność zobowiązania ofertą 14 dni
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zmówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, w szczególności z uwagi na
przekroczoną kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot poniesionych
kosztów związanych z przygotowania oferty.

Z poważaniem
Michał Kulesa
IT
Krajowy Instytut Mediów
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UMOWA nr…………
zawarta w dniu .................... 2022 r. w Warszawie pomiędzy:
Krajowym Instytutem Mediów z siedzibą w Warszawie (02-587), ul. Wiktorska 63, zarejestrowanym w
rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875978 i nadanym numerze
NIP: 5213916470 oraz numerze REGON: 387857893, reprezentowanym przez:
Mirosława Kalinowskiego – Dyrektora KIM
a
……………….………………………...… z siedzibą w ………………………………… przy ul. ………………..,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
…………………….,
REGON
………………………..,
NIP
………………,
wysokość
kapitału
zakładowego………. reprezentowanym zgodnie z odpisem z rejestru przez:
……………………………-……………………………
…………………………….. - ………………………

DEFINICJE
Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisanym z wielkiej litery w treści Umowy oraz jej
załącznikach, Strony nadają następujące znaczenie:
Termin
Oferta
Strona
Oprogramowanie
Strony
Wykonawca

Definicja
Złożona przez Wykonawcę i wybrana przez Zamawiającego,
jako najkorzystniejsza oferta w ramach zapytania ofertowego
Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu
Oprogramowanie będące przedmiotem dostarczonych w
ramach Umowy subskrypcji
Łącznie: Zamawiający i Wykonawca
Podmiot wybrany do realizacji Umowy w ramach zapytania
ofertowego: …....

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego subskrypcji
…………………………….. wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego producenta dla
subskrypcji
w postaci aktualizacji Oprogramowania, w okresie od dnia podpisania Protokołu odbioru
przedmiotu Umowy do dnia ……………………………..
2. Oferta Wykonawcy złożona w dniu ……….. stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
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§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia subskrypcji, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
wraz z oświadczeniem producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie
Polski, potwierdzającym posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji w zakresie dostawy
subskrypcji, w terminie ………………dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zapewni świadczenie serwisu gwarancyjnego producenta dla subskrypcji, o którym
mowa w §1 ust. 1 Umowy w okresie od dnia dostarczenia subskrypcji potwierdzonego
podpisaniem Protokołu odbioru do dnia ………………….

§3
Odbiór przedmiotu Umowy
1.

2.

Zamawiający dokona odbioru dostarczonej subskrypcji, co zostanie potwierdzone
podpisaniem przez Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik nr
2 do Umowy.
Podstawą podpisania Protokołu odbioru będzie przypisanie subskrypcji do konta
Zamawiającego w portalu klienta …………….
§4
Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych
z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem
i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do realizacji niniejszej Umowy, w tym
do sprzedaży subskrypcji oraz usługi serwisu gwarancyjnego producenta, a także, że brak jest
jakichkolwiek okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z
niniejszej Umowy.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną Ofertą,
maksymalne
wynagrodzenie
w
wysokości
………………………
brutto
(słownie
………………………………….), obejmujące wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy
oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wynagrodzenie za zapewnienie prawa do
korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego na określonych w niniejszej Umowie
polach eksploatacji, jak również wszystkie koszty, opłaty, w tym opłaty licencyjne, wydatki
Wykonawcy, a także podatki. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na
podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
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2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń
Protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego jednorazowo,
przelewem z góry, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury wraz z kopią podpisanego przez obie Strony Protokołu odbioru bez
zastrzeżeń, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Ofercie Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa
w ust. 3, podanego pierwotnie w Ofercie przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do
poinformowania o powyższym fakcie Zamawiającego, przed wystawieniem faktury, na piśmie
z podaniem zmienionego numeru rachunku bankowego. Pismo winno być podpisane przez
osobę/y
upoważnione
do
reprezentowania
Wykonawcy
wskazane
w odpowiednich dokumentach rejestrowych /pełnomocnictwie.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
6. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury VAT bez wymaganego
podpisu Zamawiającego na fakturze VAT.
§6
Kary umowne
1.

Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar
umownych zgodnie z poniższymi zasadami:
1) w przypadku niewykonania w całości lub części Umowy, lub w razie niewykonania przez
Wykonawcę innych obowiązków wynikających z Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy kary umownej w
wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za
każde naruszenie;
2) w przypadku nienależytego wykonywania Umowy Zamawiający uprawniony jest do
żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania
Przedmiotu Umowy;
3) w przypadku niezachowania przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o
którym mowa w §8 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł brutto za każdy przypadek naruszenia
obowiązku zachowania poufności;
4) w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 %
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z Umowy niż
określone powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każde naruszenie.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie podlegają kumulacji.
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4. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających
z Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego, przekraczającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
6. Strony ustalają, ze wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego
na podstawie Umowy nie przekroczy 60% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1
Umowy.
§7
Rozwiązanie Umowy
1. Zamawiający może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w przypadkach określonych
w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz
w przypadkach określonych w Umowie.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny
leżącej po stronie Wykonawcy lub nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego;
2) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie
wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie, przy czym prawo do
odstąpienia może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do
zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin
nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie
zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków;
3) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego, wykonanie Umowy lub jej części
podmiotowi trzeciemu, który nie uzyskał pisemnej akceptacji Zamawiającego lub
wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji
Zamawiającego;
4) Wykonawca jest w zwłoce w spełnieniu przedmiotu Umowy powyżej 10 dni roboczych;
5) wartość naliczonych kar umownych przekroczyła 60 % kwoty maksymalnego
wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy;
6) przedmiot Umowy ma wady prawne.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczył
w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, subskrypcji. Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu.
5. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności i wymaga uzasadnienia.
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6. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej Zamawiający nie traci
uprawnienia do naliczania należnych kar umownych.

§8
Poufność
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności
wszelkich Informacji Poufnych dotyczących Zamawiającego.
Strony ustalają, że Informacjami poufnymi („Informacje Poufne”) są zarówno informacje
ujawnione bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego, informacje, uzyskane przez
Wykonawcę w inny sposób podczas lub w związku z zawarciem lub realizacją Umowy
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym wszelkie informacje dotyczące
Zamawiającego, tj. informacje prawne, finansowe, handlowe, organizacyjne, technologiczne,
techniczne, informatyczne, dane dotyczące pracowników i współpracowników
Zamawiającego.
Informacje Poufne mogą być przekazywane w każdej formie bez konieczności oznaczenia ich
jako poufne, w tym w szczególności ustnie pisemnie bądź w formie elektronicznej, zapisane w
jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności w formie dokumentów lub w formie elektronicznej.
Obowiązek zachowania poufności dotyczy informacji uzyskanych zarówno przed jak i po dacie
zawarcia Umowy.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i
informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez
obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie.
W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie
takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby
sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.
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7. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego instrukcje
dotyczące weryfikacji osób zaangażowanych w realizację Umowy, zachowania zasad
bezpieczeństwa i ochrony informacji.
8. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od pracowników wyznaczonych do wykonywania
Umowy, przed dopuszczeniem ich do pracy nad realizacją Umowy, pisemne zobowiązania o
zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, w szczególności
informacji dotyczących danych osobowych. Zobowiązania te zostaną przedłożone
Zamawiającemu.
9. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do
sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia,
zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania
ochronne.
10. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron,
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie Informacje Poufne.
11. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również
przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu,
wypowiedzeniu odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron przez okres 10 lat.
12. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac
będących Przedmiotem Umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany
do ich zwrotu.

§9
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe uzyskane w związku z realizacją
Umowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych
zawartych w Umowie stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
§ 10
Licencje i prawa autorskie

1. Licencja będzie mogła być wykorzystywana wyłącznie dla celów działalności Zamawiającego
i nie obejmują prawa do wprowadzenia Oprogramowania do obrotu lub przekazywania, ani w
części ani w całości osobom trzecim zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie w żadnej formie
prawnej.
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Licencji na Oprogramowanie, która zapewnia prawo
do korzystania z Oprogramowania w takim zakresie w jakim nabył je od producenta
Oprogramowania na polach eksploatacji obejmujących:
2.1. wprowadzenie i zapisywanie na serwerze;
2.2. odtwarzanie;
2.3. przechowywanie;
2.4. wyświetlanie;
2.5. instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania pod warunkiem zachowania
udzielonych Licencji;
2.6. korzystanie na wszystkich polach funkcjonalności Oprogramowania;
2.7. korzystanie z dokumentów oraz danych wykorzystywanych przy pomocy
Oprogramowania;

3. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych
z Oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności
prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do
takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty
poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego.
4. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami
zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł
korzystać z Oprogramowania, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność
uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z Oprogramowania.
5. Wykonawca oświadcza, że aktualizacja Oprogramowania nie powoduje zmian w zakresie
uprawnień, w tym pól eksploatacji, o których mowa w ust. 1, uzyskanych przez Zamawiającego
na podstawie niniejszej Umowy.
6. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy Wykonawca dokonuje
odsprzedaży na rzecz Zamawiającego subskrypcji.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 11
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w
tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów
powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej
interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, w tym do podpisania
Protokołów obioru, upoważnione są następujące osoby:
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW
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1)

po
stronie
Zamawiającego:
…………………
mail:
……………………
tel.: …………………
lub inne wskazane przez Zamawiającego
2) po stronie Wykonawcy: ………………… mail: ………………….tel.: +…………………..
lub inne wskazane przez Wykonawcę.
6. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga
poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
7. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część i obejmują:
1) Załącznik nr 1– Oferta Wykonawcy.
2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu.
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