
UMOWA 

 

Zawarta w dniu ……………………….pomiędzy: 

 

Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, z siedzibą przy ul. Senatorska 12, 00-082 

Warszawa 

NIP: 525-21-47-260, REGON: 016182425 

reprezentowanym przez 

Hannę Myjak - Dyrektora Generalnego,  

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a  

………………………………………. z siedzibą przy ul…………………………… 

NIP: ……………., REGON: ……………………… 

reprezentowanym przez 

………………………, zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1  

Postanowienia wstępne 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę oraz doświadczenie, jak też dysponuje 

potencjałem technicznym, organizacyjnym i osobowym umożliwiającym profesjonalne, 

terminowe oraz sprawne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przepisami 

prawa oraz dokumentacją określoną w Załączniku nr 1 - Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie oraz wszelkie konieczne uprawnienia do 

udzielania prawa do Przedmiotu Umowy i przeniesienia własności jego egzemplarzy, 

kluczy licencyjnych haseł oraz znaków legitymacyjnych.  

3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

4. Licencje (sublicencje), subskrypcje oraz gwarancje będą wystawione na Zamawiającego.   

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powdrożeniową w wersji 

edytowalnej (format pliku MS WORD). 

 

§ 2  

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup, dostawa, wdrożenie SAP SQL Anywhere v16 (wraz 

z rocznym wsparciem producenta) lub licencji równoważnych i migracja baz danych 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca dostarczy oprogramowanie stanowiące Przedmiot Umowy fabrycznie nowe, 

nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, które będzie spełniać wymogi określone 

przez producenta danego wyrobu. Całość dostawy będzie posiadała instrukcje obsługi 

w języku polskim lub angielskim dostarczone w formie elektronicznej w formacie pdf 

najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru. 



3. Wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje, projekty wynalazcze i patenty etc. 

umieszczone lub wykorzystywane w przedmiotowym oprogramowaniu powstałe przy jego 

wykonawstwie zawarte są w cenie przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada niczym nieograniczone prawa do 

udzielania licencji na oferowane oprogramowanie. Wykonawca gwarantuje 

Zamawiającemu, że udzielając licencji na dostarczone oprogramowanie nie narusza 

żadnych praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia 

przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój 

koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed 

roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów (w tym obsługi prawnej)  

i strat z tym związanych, jak również związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90,  

poz. 631 ze zm.). 

 

§ 3 

Warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Za miejsce dostarczenia Przedmiotu Umowy uważa się siedzibę Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wdrożenia i konfiguracji dostarczonego 

Przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. Za dzień wykonania zamówienia uważa 

się czynności dostarczenia, wdrożenia i konfiguracji Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń 

oraz przekazania zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji powdrożeniowej 

(w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godziny 9-16).  

4. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres:……………………….. przynajmniej na jeden dzień roboczy przed jej 

wykonaniem. 

5. Przedmiot umowy będzie realizowany w dni robocze, w godzinach 9.00-16:00. Przez dni 

robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu 

umowy oraz zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu w należytym 

stanie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy oraz do czasu 

protokolarnego przekazania Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń ponosi Wykonawca. 

7. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje: 

 ze strony Zamawiającego:  

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 



 ze strony Wykonawcy:  

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

8. Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy, odbywać się będzie 

poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

9. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w formie Protokołu Odbioru, podpisanego przez osoby 

wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę jako sprawujące nadzór nad umową. 

10. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu Umowy, z powodu niezgodności  

w całości lub w części z umową, wad, czy usterek dostarczonego Przedmiotu Umowy  

jak też z innej przyczyny, nie sporządza się Protokołu Odbioru, a przedstawiciele 

Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie  

ze wskazaniem zastrzeżeń co do dostarczonego Przedmiotu Umowy. 

11. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 10 wystąpi pierwszy raz, Zamawiający naliczy karę 

umowną, o której mowa w § 7 ust. 2 i ustali z Wykonawcą nowy termin odbioru 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca na swój koszt odbierze wadliwy Przedmiot Umowy oraz 

dostarczy nowy, wolny od wad i zgodny z umową. W przypadku upływu terminu realizacji 

umowy, Wykonawca zapłaci także karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 1. 

12. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 10 wystąpi po raz drugi, Zamawiający uprawniony 

będzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej, o której mowa w § 7 ust. 3 w przypadku upływu terminu realizacji umowy, 

Wykonawca zapłaci także karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 1. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia, jak też że sprzedaż ta nie 

narusza praw osób trzecich.  

14. W sytuacji, w której działania Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 

w jakimkolwiek zakresie naruszać będą prawa osób trzecich, Wykonawca podejmie na 

swój koszt działania prawne związane z wszelkimi ewentualnymi roszczeniami oraz zwalnia 

Zamawiającego od wszelkiej ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu.  

15. Za naruszenie praw osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadku 

takiego naruszenia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do zapłaty 

odszkodowań, kar umownych, grzywien i innych podobnych płatności, jak też opłat 

i kosztów postępowań sądowych. W sytuacji, w której Zamawiający byłby zobowiązany do 

dokonania jakiegokolwiek świadczenia z tego tytułu, Wykonawca obowiązany jest zwrócić 

Zamawiającemu pełną wartość tego świadczenia na podstawie noty obciążeniowej 

wystawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania bez odrębnego 

wezwania. 

16. W ramach wynagrodzenia za Przedmiot Umowy Wykonawca wykona wdrożenie, którego 

wymagany jest następujący zakres prac: 

a) przygotowanego planu przedwdrożeniowego; 

b) instalacja oprogramowania w wyznaczonych przez Zamawiającego komputerach 

w siedzibie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego; 



c) wykonanie migracji baz danych; 

d) testy konfiguracji; 

e) wykonanie dokumentacji technicznej powdrożeniowej w języku polskim (wersja 

elektroniczna, edytowalna w formacie MS WORD). 

 

§ 4  

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Zgodnie z ofertą, wartość zakupu 15 sztuk licencji jest równa: brutto …….……….. zł (słownie 

złotych:  ……………………), netto …….……….. zł (słownie złotych:  ……………………), gdzie cena 

jednostkowa licencji SQL Anywhere v16 lub równoważnej jest równa: brutto 

……………………. zł (słownie złotych: ……………………), netto …….……….. zł (słownie złotych: 

……………………).  

Usługa wdrożenia SAP SQL Anywhere v16 lub oprogramowania równoważnego jest równa: 

brutto ……………………. zł (słownie złotych: ……………………), netto …….……….. zł (słownie 

złotych: ……………………).  

Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy otrzyma łączne 

wynagrodzenie brutto (z VAT) …….……….. zł (słownie złotych:  ……………………), netto 

…….……….. zł (słownie złotych:  ……………………). 

Powyższa kwota brutto ma charakter maksymalny i w żadnym razie nie może ulec 

zwiększeniu. 

2. W wartości podanej w ust. 1 niniejszego paragrafu zawierają się wszystkie opłaty 

i obciążenia związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Za należycie wykonany i odebrany przedmiot umowy bez zastrzeżeń Zamawiający zapłaci 

przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT. Ewentualna zmiana terminu płatności może nastąpić tylko za 

wyraźnym porozumieniem Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany Protokół Odbioru bez zastrzeżeń, 

przez osoby realizujące niniejszą umowę ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 

5. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na 

fakturze. 

7. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z umowy bez pisemnej 

uprzedniej zgody Zamawiającego, jak też dokonywać innych czynności prawnych 

skutkujących zmianą wierzyciela. 

9. Wykonawca nie może wpisać do wystawionych zgodnie z umową faktur innego terminu 

płatności niż określony w ust. 3.. 

 

 



§ 5  

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca gwarantuje dostawę oprogramowania fabrycznie nowego, zgodnego 

z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta zgodnie ze złożoną ofertą 

i normami obowiązującymi w Polsce.  

2. Wykonawca udzieli 12 miesięczne gwarancji producenta na dostarczone oprogramowanie. 

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu 

Umowy bez zastrzeżeń.  

4. Gwarancja obejmuje: zadeklarowane parametry techniczne, wolne od wad, zgodne 

z przeznaczeniem oraz poprawną pracę oprogramowania, dostępu do uaktualnień 

oprogramowania do najnowszych dostępnych wersji i patchy poprawiających 

funkcjonowanie oprogramowania lub naprawiających błędy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji usunąć na własny koszt wszelkie 

nieprawidłowości oprogramowania.  

6. Serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 

producenta. 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne licencje, karty gwarancyjne 

i instrukcje obsługi. 

8. Okres gwarancji na oprogramowanie ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. 

realizacji usunięcia nieprawidłowości (naprawy lub wymiany wadliwego oprogramowania). 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

dostarczonego oprogramowania objętego Przedmiotem Umowy, w szczególności 

jakąkolwiek niezgodność z warunkami niniejszej umowy. 

 

§ 6  

Wsparcie techniczne 

Wsparcie techniczne oznacza wsparcie producenta oprogramowania pozwalające na 

pobieranie i instalowanie aktualizacji i poprawek oraz dostęp do bazy wiedzy. 

 

§ 7  

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego, karę umowną za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto 

należnego Wykonawcy od Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

kalendarzowy opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za dostawę 

oprogramowania niezgodnego z umową lub z wadami, czy usterkami.  

3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie 



Wykonawcy, w szczególności za: 

a) dwukrotną dostawę oprogramowania z wadami lub usterkami, 

b) dwukrotną dostawę oprogramowanie niezgodnego z Przedmiotem Umowy, 

c) przekroczenie terminu realizacji powyżej 15 dni kalendarzowych. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

i utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 

5. Kary umowne, o których mowa w § 7 będą płatne w ciągu 7 dni od daty otrzymania noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

7. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego 

tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku 

temu podstawy. 

 

§ 9  

Poufność 

1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się: 

a) zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 

finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Zamawiającego otrzymane od 

Zamawiającego w trakcie współpracy, niezależnie od formy przekazania tych informacji 

i ich źródła, 

b) wykorzystywać informacje jedynie w celach określonych w niniejszej umowie, 

c) ujawnić informacje jedynie pracownikom, w zakresie niezbędnym dla wykonania 

niniejszej umowy, zapewniając przy tym, aby podmioty te nie ujawniały informacji 

osobom trzecim, 

d) nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać określonych wyżej informacji, 

z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w pkt. b. w takim przypadku 

wszelkie duplikaty będą własnością Zamawiającego. 

2. Wymogi zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania do tych 

informacji, które: 

a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości, 

b) zostały przekazane przez Zamawiającego, 

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż personel Wykonawcy podpisze stosowne zobowiązanie do 

zachowania tajemnicy. Zobowiązanie odbiera od personelu Wykonawca. Wykonawca ma 

zobowiązuje się do  udostępnienia Zamawiającemu kopii/odwzorowania cyfrowego 

zobowiązania złożonego przez personel. Brak udostępnienia przez Wykonawcę 

zobowiązania Zamawiającemu, upoważnia Zamawiającego do odmowy dopuszczenia 

personelu Wykonawcy do wykonywania jakichkolwiek czynności w ramach świadczenia 

Wykonawcy i dostępu do tych informacji. W takim przypadku Strony przyjmują powstanie 

po stronie Wykonawcy opóźnienia, co do obowiązku danego świadczenia. Powyższy zapis 



nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy względem 

Zamawiającego za skutki działań i zaniechań jego własnych oraz jego personelu w zakresie 

ochrony powyższych informacji. Treść wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia 

o zobowiązaniu do zachowania poufności stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

4. Zachowanie poufności ma charakter bezwzględny i nie jest ograniczone w czasie. 

5. Z tytułu naruszenia obowiązku zachowania poufności Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz podmiotom trzecim. 

6. Niezależnie od ust. 5 z tytułu naruszenia obowiązku zachowania poufności Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100% 

wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

 

§10  

Ochrona danych osobowych 

1. W celu realizacji umowy Zamawiający może powierzyć Wykonawcy dane osobowe. Zasady 

powierzenia określa odrębna umowa obowiązująca w czasie obowiązywania niniejszej 

umowy. 

2. W celu realizacji umowy Wykonawca może powierzyć Zamawiającemu dane osobowe osób 

wykonujących przedmiot umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich obowiązków informacyjnych 

wskazanych  w Rozporządzeniu 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) wobec osób wskazanych w ust. 2. 

 

 §11  

Licencja 

1. Licencja zostanie udzielona na następujących polach eksploatacji: 

a. zainstalowanie, uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie na komputerach 

i serwerach znajdujących się u Zamawiającego niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu; 

b. korzystanie z oprogramowania na komputerach i serwerach znajdujących się 

u Zamawiającego w sposób opisany w umowie oraz zgodny z warunkami producenta 

oprogramowania (zgodnie z warunkami licencji opisanymi przez producenta); 

c. prawo do aktualizacji oprogramowania w sposób opisany przez producenta 

oprogramowania; 

d. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 

utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii 

oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami. 



2. Wykonawca zapewni, że oprogramowanie, na które udzielana jest licencja będzie posiadać 

kody i numery identyfikacyjne licencjodawcy uprawnionego do udzielenia licencji. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do oprogramowania lub 

umowę licencyjną - (o ile takie będą istniały) stanowiące przedmiot udzielenia licencji oraz 

nośniki, na których zapisane będą te utwory, nie później niż w dniu dostarczenia 

przedmiotu umowy.  

4. W odniesieniu do elementów innych producentów składających się na oprogramowanie, 

jeżeli producent takich utworów standardowo udziela licencji na warunkach 

korzystniejszych od wskazanych w umowie, Wykonawca dostarczy stosowną licencję od 

producenta na warunkach korzystniejszych. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności do przekazanych 

Zamawiającemu egzemplarzy nośników i dokumentacji Oprogramowania. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem 

autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.  

7. Udzielenie licencji na oprogramowanie komputerowe, określone w umowie Zamawiający 

może potwierdzić wydrukiem ze strony producenta oprogramowania. 

 

§ 12  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron 

pod rygorem nieważności. 

2. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, 

planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz 

w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać 

jakichkolwiek dokumentów lub informacji w innych celach niż wykonanie umowy. 

4. Jakikolwiek dokument inny niż umowa pozostaje własnością Zamawiającego i podlega 

zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na 

których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji 

umowy. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę 

któregokolwiek z warunków niniejszej umowy, w szczególności z powodu: opóźnienia w 

dostawie powyżej 15 dni kalendarzowych, dwukrotnej dostawy oprogramowania z wadami 

lub usterkami, dwukrotnej dostawy oprogramowania niezgodnego z umową, z prawem do 

naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 3. W takim przypadku Wykonawcy 

nie przysługuje wynagrodzenie ani w całości, ani w części, przy czym Zamawiający nie 

ponosi także względem Wykonawcy jakiejkolwiek odpowiedzialności, w szczególności 

finansowej. 

6. Zamawiający może również od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany 



okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy przysługuje wówczas 

wynagrodzenie za zrealizowany zakres dostawy. 

7. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. 

W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz innych ustaw. 

9. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy 

10. Załączniki stanowią integralną część Umowy: 

a) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

b) Załącznik nr 2 – Protokół Odbioru 

c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

 

WYKONAWCA:            ZAMAWIAJĄCY:           

               

       

  



Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Zamawiający wymaga dostawy licencji typu: SAP SQL Anywhere v16  dla co najmniej 15 

jednocześnie podłączonych użytkowników wraz z rocznym wsparciem producenta lub 

licencji równoważnych spełniających poniższe wymagania: 

1.1. Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego i 

wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowanie SQL Anywhere w niższej 

wersji, a zachowanie parametrów określonych, jako równoważne, jest konieczne do 

zachowania kompatybilności i spójności środowiska do którego w/w oprogramowanie 

ma mieć zastosowanie. Zamawiający oczekuje ofert spełniających wymagania, nie 

gorszych w stosunku do minimalnych określonych poniżej. 

1.2. Zamawiający posiada oprogramowanie działajcie w oparciu o system bazodanowy 

SQL Anywhere 12. 

1.3. Wykonawca oferujący produkt równoważny musi wykazać spełnienie wszystkich 

warunków poniżej: 

a. Nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne używanie 

posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania dziedzinowego tj. Quorum 

firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., 

b. Funkcjonalność oprogramowania równoważnego nie może być gorsza od 

funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego do tej 

pory, 

c. Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony 

współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, 

d.  Oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo- 

programowego Zamawiającego, 

e. Oferowane oprogramowanie musi współpracować (jako baza danych systemu ) z 

użytkowanym przez Zamawiającego Systemem Quorum firmy QNT Systemy 

Informatyczne Sp. z o.o.. 

1.4. Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami i bazami 

danych obecnie użytkowanymi przez Zamawiającego. 

1.5. Oprogramowanie musi posiadać roczne wsparcie producenta oprogramowania 

pozwalające na pobieranie i instalowanie aktualizacji i poprawek oraz dostęp do bazy 

wiedzy. 

2. Zamawiający wymaga:  

2.1. Instalacji oprogramowania bazodanowego dostarczonego przez Wykonawcę 

zgodnego z przedmiotem zamówienia na serwerze MS Windows Serwer 2012 R2 

(zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego). 

2.2. Wykonania migracji bazy danych z SQL Anywhere v12 do wersji zainstalowanej na 

serwerze. 

2.3. Wykonania instrukcji powykonawczej z zakresu wykonanych czynności i przekazanie 

w formie edytowalnego dokumentu elektronicznego. 



Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

1. Przedmiot odbioru 

Zakup, dostawa, wdrożenie SAP SQL Anywhere v16 (wraz z rocznym wsparciem 

producenta) lub licencji równoważnych wraz z migracją baz danych zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

 

2. Data i miejsce przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy 

Data przeprowadzenia odbioru: ………………………………… 

Miejsce przeprowadzenia odbioru: 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12, 

 

3. Osoby uczestniczące w odbiorze przedmiotu umowy: 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

Przedstawiciele  Wykonawcy: 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 

4. Uwagi odnośnie realizacji przedmiotu umowy 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Podpisy osób uczestniczących w odbiorze przedmiotu umowy 

 

 

WYKONAWCA:             ZAMAWIAJĄCY:            

  

 

 



  Załącznik nr 3 

 

Warszawa, dnia ……………………. 

Imię i nazwisko: …………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

Ja niżej podpisany zobowiązuję się, działając na rzecz ……………………………………..……, 

do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji technicznych, organizacyjnych i 

handlowych udostępnionych mi w związku z wykonywaniem umowy z dnia 

…………………………r., Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji w 

zakresie stosowanej technologii, lokalizacji urządzeń, przebiegów sieciowych, wyposażenia 

sprzętowego i danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do korzystania z sieci 

teleinformatycznej GIF w sposób nienaruszający bezpieczeństwa systemów informatycznych 

GIF. 

Zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji zawartych w 

udostępnianych w celach serwisowych bazach danych, kodach źródłowych oprogramowania, 

oraz dokumentacji związanej z oprogramowaniem, do niewykorzystywania ich w 

jakimkolwiek innym celu niż do wykonania wskazanej powyżej Umowy, a także do zachowania 

w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu 

mogłoby narazić interesy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w czasie 

obowiązywania lub po rozwiązaniu wskazanej powyżej Umowy, niezależnie od formy 

przekazania tych informacji oraz ich źródła. 

Zobowiązuję się do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celu realizacji 

wskazanej powyżej Umowy. 

Zobowiązuję się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób 

rozpowszechniać jakichkolwiek informacji z wyjątkiem przypadków, w których jest to 

konieczne w celach realizacji Umowy. 

Złamanie przez mnie powyższych zobowiązań skutkować będzie odpowiedzialnością cywilną 

służbową i karną. 

 

 

…………………………………..……………. 

(Czytelny podpis) 


