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2 6. LIS: Z019

UMOWA Nr
e-lnstytucja/WK/ift/20191

Zawarta w dniu ^2JA..101S r. pomi^dzy:
e-lnstytucja.pl Sp. z o. o. z siedzib^ w Warszawie, ul. Marszafkowska 5 8 , 00-545
Warszawa,

wpisan^ do rejestru

prowadzonego

przedsi^biorcow

Krajowego

Rejestru

Sadowego

przez Sqd Rejonowy dia Miasta Stotecznego Warszawy, XII Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000505951, NIP: 7 0 1 042-19-71,

REGON:

147194800, o kapitale zaktadowym

w wysokosci

5 000 zt,

reprezentowanq przez:
Arkadiusza Kowalewskiego
zwan^ dalej e-lnstytucja.pl iub Wykonawcq
0

^zwan^ datej Zamawiaj^cym
l^cznie zwanymi Stronami.

§1.

Definicje
Certyfikaty - Dwa certyfikaty na srodowisko produkcyjne W^zla Krajowego: wedtug
specyfikacji: algorytm podpisu ECDSA with SHA256 Iub RSA-SHA256; krzywa eliptyczna:
NIST Curve P-256; dtugosc klucza prywatnego:

256 bit; zgodnosc ze standardem

X.509 V.3 (RFC5280); zabezpieczony funkcj^ skrotu SHA2; wysoki poziom zaufania
gwarantuj^cy
wystawiono

jednoznaczn^

identyfikacji

certyfikat; wymagane

uzytkownika/wtasciciela,

rozszerzenie

Key Agreement

na

ktorego

dia certyfikatu

do deszyfracji; wymagane rozszerzenie Digital Signature dia certyfikatu do podpisu;
wymaganie adresu OCSP dia certyfikatu do deszyfracji i podpisu; wymaganie adresu
CRL dia certyfikatu do deszyfracji i podpisu.
Dane Osobowe - informacje dotycz^ce osoby w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz norm prawnych
wynikaj^cych z rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679

^ Wypetnia e-lnstytucja.pl
^ Wypetnia Zamawiajgcy.

e-lnstytucja.pl sp. z 0.0.,
00-545 Warszawa.
ul. Marszafkowska 58,
telefon/fax: 22 121 52 99.
wwwe-instytucja,pl, NIP: 701-042-19-71. R E G O N 147194800. K R S : 0000505951. Sad Rejonowy w Warszawie
X!l ^A^'dz:at Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego kaoitat zakladowy w pe+ni optacony 5 000 PLN

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony

osob

fizycznych

w

zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzadzenie

o ochronie

danych)

(Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, poz. 1).
Dostawca Certyfikatow - Podmiot spetniaj^cy wszystkie wymogi prawne i techniczne
do

wydawania

certyfikatow

zgodnych

z systemem login.gov.pl

na srodowisku

produkcyjnym.
W^zet

Krajowy

-

rozwiqzanie

organizacyjno-technicznym

umozliwiaj^ce

uwierzytelnianie uzytkownika systemu teleinformatycznego, korzystajqcego z ustugi
online, z wykorzystaniem srodka identyfikacji eiektronicznej wydanego w systemie
identyfikacji

eiektronicznej

przyt^czonym

do

tego

w^zta

bezposrednio

albo za posrednictwem wQzta transgranicznego.
Ustawa - Ustawa o zmianie ustawy o ustugach zaufania oraz Identyfikacji eiektronicznej
oraz niektorych innych ustaw (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1544, Dz.U. z 2018 r. poz. 650.).
Portal - Platforma Komunikacyjna dost^pna pod adresem eurzad.brudzew.pl.
Integracja -

proces

polegajgcy

na implementacji

mozliwosci

uwierzytelnienia

uzytkownika do za pomoc^ W^zta Krajowego.
Konfiguracja - proces polegaj^cy na ustawieniu odpowiednlego zestawu parametrow
W^zta Krajowego.
Protokof Odbioru -

dokument potwierdzaj^cy

przedmiotu Umowy.

. -

wykonanie i zakohczenie realizacji

^ -

—

-

-

Umowa - oznacza niniejsz^ UmowQ zawart^ pomi^dzy Stronami.

§2.

Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem

umowy

jest produkcyjne

przyt^czenie

Portalu

Zamawiaj^cego

do W^zta Krajowego.
2.

Integracja oraz konfiguracja W^zta Krajowego bedzie s\q sktadac z nastQpuj^cych
procesow:
a.

Podpisanie aneksu do biez^cej

umowy

powierzenia

przetwarzania

danych osobowych zawartej mi^dzy stronami,
b. Sporz^dzenie

i

wystanie

wniosku

do

Ministerstwa

Cyfryzacji

o przyt^czenie Zamawiaj^cego do W^zta Krajowego,
c.

Ustalenie harmonogramu do wdrozenia W^zta Krajowego,

d. Wyznaczenie terminu testow integracyjnych,
e.

Testy i raport z testow,

f.

Zakup Certyfikatow (termin waznosci certyfikatow zgodnie z § 4 ust. 2
umowy) po otrzymaniu decyzji Ministerstwa Cyfryzacji o podt^czeniu
Zamawiajqcego do W^zta Krajowego,

e-lnstytucja.pl sp. z o.o.,
00-545 Warszawa,
ul. Marszafkowska 58,
telefon/fax: 22 121 52 99.
wwwe-instytucja pl, NIP: 701-042-19-71. REGON: 147194800, K R S : 0000505951, Sad Rejonowy w Warszawie
XII WVdziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w pefm opfacony 5 000 PLN

g.

Realizacja prac integracyjnych (zgodnie z procedure i harmonogramem),

h.

Przestanie

zakupionych

certyfikatow

do

Centralnego

Osrodka

Informatyki,
i.

Uruchomienie

produkcyjne

zrealizowane

wspolnie

z

Centralnym

Osrodkiem Informatyki.
3.

Wymienione w ust^pie 2 czynnosci w iiterach ' a ' oraz 'e' realizowane

przez

Zamawiaj^cego, zas za pozostate wymienione czynnosci odpowiedzialny

jest

Wykonawca.
§3.

Realizacja Przedmiotu Umowy
1.

Integracja Portalu z W^ztem Krajowym zgodnie z § 2 ust. 1 powinny bye zakonczone
wterminie do 60 dni od dnia podpisania nintejszej umowy.

Potwierdzeniem

poprawnego wykonania prac bedzie obustronne podpisanie protokotu odbioru
(wzor protokotu zostat okreslony w zat^czniku nr 1).

§4.
Odbior i wynagrodzenie
1.

Strony zobowi^zuj^ si^ do sprawdzenia przedmiotu umowy poprzez upewnienie
si?, ze zostat zreallzowany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2.

Za realizacj? ustugi, o ktorej mowa w § 2, Wykonawcy przystuguje jednorazowe
wynagrodzenie w kwocie^:

• 5000 zt + 23 % VAT (stownie: pi^c tysi^cy ztotych 00/100 plus VAT) z uwzgl^dnieniem
terminu waznosci certyfikatow na okres 2 lat,
• 5500 zt + 23 % VAT (stownie: pi^c tysi^cy pi^cset ztotych 00/100) z uwzgl^dnieniem
terminu waznosci certyfikatow na okres 3 lat,
•^6500 zt + 23 % VAT (stownie szesc tysi^cy piQcset ztotych 00/100) z uwzgl^dnieniem
terminu waznosci certyfikatow na okres 5 lat.
3.

Zamawiaj^cy uisci wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust^pie drugim, w ciqgu 14
dni na podstawie wystawionej przez WykonawcQ faktury VAT.

4.

Faktura

VAT

zostanie

wystawiona

po

podpisaniu

protokotu

odbioru

przez Zamawiaj^cego.
5.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty
i wydatki Wykonawcy zwiqzane z realizacja przedmiotu Umowy.

6.

Za dzieh zaptaty uznaje si? dzieh wptywu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Ustugodawcy.

7.

Faktura powinna bye wystawiana na nastQpujgce dane:

^ Prosz^ zaznaczyc checkbox przy opcji, na ktor^ si^ Pahstwo decydujq, a pozostate pozycje skreslic

e-lnstytucja.pl sp. z o.o.,
00-545 Warszawa
ul Marszafkowska 58
telefon/Tax 22 121 52 99
www.e-instytucja.pl, NIP; 701-042-19-71. R E G O N 147194800. K R S : 0000505951. Sad Rejonowy w Warszawie
XI! Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitaf zakfadowy w pefnt optacony 5 000 PLN.
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§5.

Warunki realizacji Przedmiotu Umowy
1.

Wykonawca

oswiadcza,

ze zobowi^zuje

s\q wykonac

Przedmiot

z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowi^zuj^cymi

Umowy

przepisami

i standardami.
2.

Przedmiot Umowy bedzie spetniac wymogi obowiqzujqcego prawa.

3.

Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany
z w a r u n k a m i Umowy, bez w a d pomniejszajqcych

zgodnie

wartosc tub uzytecznosc

Przedmiotu Umowy.

§6.

OJ;^.J.

Informacje chronione
1. Strony zobowiqzuj^ s\q zachowac w tajemnicy, uzywac w dobrej wierze i tyIko w sposob
zgodny z tresci^ niniejszej Umowy i w celu jej poprawnego wykonania jakiekolwiek
informacje

dotyczqce

szczegotow

niniejszej

Umowy,

Stron

niniejszej

Umowy,

ich kontrahentow, prowadzonej dzlatalnosci oraz jakiekolwiek Inne dane, do ktorych
Strony

uzyskaty

dost^p

wtrakcie

realizacji

Informacjami Chronionymi.
Obowiazek

niniejszej

Umowy,

^

zwanej

•^

dalej

•« n..

zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie

znanych

Iub CO do ktorych Strona uzyskata pisemn^ zgod? drugiej Strony na ich ujawnienie.
2. W szczegolnosci Wykonawca zobowi^zuje s\q do:
a)

zachowania poufnosci danych i baz danych Zamawiaj^cego, do ktorych bedzie
miat dost^p w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym
nieujawniania jakichkolwiek Informacji Chronionych, przez pracownikow
Zamawiaj^cego b^dz osoby, z ktorych pomoc^ wykonuje on UmowQ,

b)

zwrocenia lub zniszczenia na pisemne zqdanie Zamawiaj^cego dokumentow
Iub innych nosnikow danych zawierajqcych Informacje Chronione.

3. Obowiazek zachowania w poufnosci Informacji Chronionych nie dotyczy informacji:
a)

powszechnie znanych,

b)

podlegaj^cych

ujawnieniu ze wzgl^du na obowi^zuj^ce

przeplsy

prawa,

w szczegolnosci ustawy o dostQpie do informacji publicznej, Ustawy - Prawo
zamowieh publicznych oraz ofinansach publicznych,
c)

uzyskanych przez Strong zgodnie z prawem przed rozpoczQciem wykonywania
niniejszej Umowy,

d)

dotyczqcych faktu zawarcia Umowy, w tym w zwiazku z uzyskaniem referencji
w razie jej prawidtowego wykonania.

Wypetnia Zamawiaj^cy.

-

r/r

*

//

e-lnstytucja.pl sp. z o.o.,
00-545 Warszawa.
u! Marszafkowska 58,
telefon/fax: 22 121 52 99.
wwwe-instytucja pl, NIP: 701-042-19-71, R E G O N 147194800. K R S : 0000505951. Sad Rejonowy w Warszawie
XII Wydziat Gospodarczy Kratowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w petni optacony. 5 000 PLN

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz b^d^c dopuszczonym do przetwarzania
danych osobowych w ramach umowy nadzoru, zostaje zobowi^zany do zachowania
w

poufnosci

stosowania

wobec

nich srodkow bezpieczehstwa wymaganych przez ustaw? o ochronie

danych

osobowych

przetwarzanych

oraz

norm

danych

prawne

osobowych

wynikaj^cych

z

oraz

rozporz^dzenla

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r., Nr 119, poz. 1), zwanego
dalej RODO, winny bye stosowane od dnia 25 maja 2018 r. (art. 99 ust. 2 RODO) zatem
Wykonawca zapewni w okresie obowi^zywania niniejszej umowy petn^ ochron?
danych osobowych oraz zgodnosc ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami
prawa dotycz^cymi ochrony danych osobowych i prywatnosci. Szczegotowe regulacje
dotycz^ce

przetwarzania

danych

osobowych

s^

przedmiotem

umowy

o przetwarzanie danych zawartej mi?dzy Stronami,
5. Wykonawca zobowi^zuje

si? do

zwrotu

wszelkich nosnikow

i kopii

danych

zawieraj^cych dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie niniejszej
umowy bqdz usuni?cia tych danych niezwtocznie po zaprzestaniu obowi^zywania
niniejszej Umowy.
§7.

Postanowienia kohcowe
1.

W zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy Strony b?d^ porozumiewaly si? ze sob^
za posrednictwem poczty email, telefonicznie lub formie pisemnej.

2.

Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej Umowy s ^ :

Po stronie Wykonawcy!
Organizacyjnie: Damian Zawada tel. 668 175 447
e-mail.: damian.zawada@e-instvtucia.pi
Technicznie: Piotr Osipa, tel. 663 766 902
e-mail: piotr.osipa@e-instvtucia.pl
3.

Zadne z postanowieh Umowy nie przenosi na Zamawiaj^cego jakichkolwiek praw
majqtkowych do jakiejkolwiek wtasnosci intelektualnej.

4.

Zmiana osob wymienionych w ust?pie 2 odbywac b?dzie si? w formie pisemnego
powiadomienia strony i nie stanowi zmiany Umowy.

5.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.

W sprawach nieuregulowanych

niniejszq Umowq maj^ zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
^ Wypetnia Zamawiajqcy.

e-lnstytucja.pl sp. z o.o.,
00-545 Warszawa
u! Marszafkowska 58,
telefon/fax: 22 121 52 99
www,e-tnstytucja.pl, NIP: 701-042^19-71, R E G O N 147194800, K R S : 0000505951. Sad Rejonowy w Warszawie
XII Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitaf zakfadowy w peini optacony 5 000 PLN,

7.

Sqdem wtasciwym do rozstrzygania sporow mogacych zaistniec w zwiazku z Umow^
jest

s^d wtasciwy

dia

sledziby

Wykonawcy

tj.

ul. Marszafkowska 58, 00-545 Warszawa.
8.

e-lnstytucja.pl

Sp.

z

o.o.,

.

Umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych

egzemplarzach, po

jednym

dia kazdej ze s t r o n .

^^^^^
Podpis i pieczqc
Zamawiajqcy

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^sA

Podpis i pieczqc
Wykonawca

Ce-lnstMtuq)o.pl®
1. Wzor protokofu

Agnkszka

ojbioru

ul. Marszalkcwska 58, 00-545 Warszawa
NIP 701-042-19-71, REGON 1471948C0
KRS' 0000505951, www.e-instytucja.pl
office^e-mstytuqa pl. tel./fsx; 22 121 52 99

Rzetecka-Gil

bxlca P f a w n y

e-lnstytucja.pl sp. z o.o.,
00-545 Warszawa.
ui. Marszatkowska 58,
telefon/fax: 22 121 52 99,
wwwe-instytucja pl. NIP: 701-042-19-71. R EGO N: 147194800. K R S : 0000505951. Sad Rejonowy w Warszawie
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. kapitat zaktadowy w petni optacony, 5 000 PLN

