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WZÓR UMOWY  

 
(Umowa nr …/2020) 

zawarta w dniu ....................................... 2020 roku w Warszawie pomiędzy: 
 

Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608),  
przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 
0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090,  
reprezentowanym przez dr Jarosława Protasiewicza – Dyrektora, 
zwanym dalej “Zamawiającym”, 

a 
................................... z siedzibą w ....................................., przy ul. ......................, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzonego przez ................................................................................... pod numerem KRS 
...................., NIP: ..............., REGON ………., reprezentowaną przez …………….. ........................................................,  
zwaną dalej “Wykonawcą” 
 
I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący 
łącznie – Stronami. 
II. Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o symbolu: ………………………………………, prowadzonego na 
podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 
12/2016 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 20 września 2016 
r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 17.02.2017 r.  

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz wskazanych  
przez Zamawiającego pracowników Zamawiającego Szkoleń zawodowych z obszaru IT zwanych dalej 
„Szkoleniami”, o tematyce i zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, o 
którym mowa w ust. 4. Każde pojedyncze szkolenie wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy zwane 
będzie dalej „Szkoleniem”. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie  
do należytego przeprowadzenia Szkoleń objętych przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami z odpowiednimi uprawnieniami oraz kwalifikacjami zdolnymi 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Szkolenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ……., stanowiącą załącznik  
nr 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Szkolenia, w których będą uczestniczyć pracownicy Zamawiającego mają charakter otwarty. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Szkolenia w terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym, jednak 

nie później niż do dnia 11.12.2020 r. 
3. Harmonogram przeprowadzenia Szkoleń zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami w terminie 14 dni  

od dnia zawarcia niniejszej umowy i będzie stanowił jako Załącznik nr 3 integralną część niniejszej umowy.  
4. Liczba godzin Szkoleń powinna być zgodna z zaleceniami Zamawiającego opisanymi w OPZ. 
5. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie potrzebnym dla realizacji przedmiotu 
umowy, a w szczególności: udzielić wszelkich informacji, wskazówek i wyjaśnień koniecznych dla prawidłowego 
wykonania umowy, a także przekazać Wykonawcy imienną listę uczestników.  

 
§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu umowy do:  
1. przedstawienia Zamawiającemu programu każdego Szkolenia, w tym: 

a) potwierdzenia Zamawiającemu terminu Szkolenia, ustalonego w Harmonogramie przeprowadzania Szkoleń 
zgodnie z § 2 ust. 3, najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem, wraz z programem Szkolenia w rozbiciu na 
poszczególne dni, uwzględniającego tematykę zajęć, liczbę godzin zegarowych w danym dniu oraz godziny, w 
jakich zajęcia będą się odbywały, 

b) w przypadkach odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – informowania o odwołaniu zajęć 
najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, z zastrzeżeniem lit. c),  
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c) w przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) – pisemnego przedstawienia propozycji zmiany terminu Szkolenia 
najpóźniej w terminie 2 dni od zaistnienia okoliczności, 

2. sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników każdego Szkolenia, poprzez prowadzenie imiennych list 
obecności uczestników Szkoleń oraz przekazanie ich Zamawiającemu po zakończeniu danego Szkolenia, 

3. zakończenia każdego Szkolenia poprzez wydanie uczestnikom zaświadczenia lub innego dokumentu 
potwierdzającego jego ukończenie i uzyskanie kwalifikacji, oraz przekazania kopii Zamawiającemu (np. w formie 
skanu na adres e-mail wskazany w niniejszej umowy do kontaktu).  

4. zapewnienia i przekazania każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji danego 
Szkolenia.   

5. zapewnienia sprzętu i odpowiedniej sali wykładowo-szkoleniowej niezbędnej do realizacji Szkoleń. 
6. zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników każdego dnia Szkoleń, zgodnie z OPZ.  

§ 4 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1. dokonywania kontroli przebiegu Szkoleń, w każdym czasie trwania, w zakresie realizacji programu 

na warunkach przedstawionych w ofercie złożonej przez Wykonawcę oraz obecności osób uczestniczących, 
2. skierowania na Szkolenia osób zatrudnionych u Zamawiającego.  
 

§ 5 
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w postanowieniach niniejszej umowy oraz 

w załączniku nr 1  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 
1.1. dla części A – wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł, na które składają się następujące wynagrodzenia 

cząstkowe za poszczególne Szkolenia: 
a) Szkolenie nr A1 - ………. zł brutto (słownie:……………..) za trzy osoby przeszkolone;  
b) Szkolenie nr A2 - .......zł brutto (słownie:……………) za jedną osobę przeszkoloną;  
c) Szkolenie nr A3 - .......zł brutto (słownie:………………) za jedną osobę przeszkoloną; 
d) Szkolenie nr A4 - .......zł brutto (słownie:…………………..) za trzy osoby przeszkolone; 
e) Szkolenie nr A5 - .......zł brutto (słownie:…………………..) za dwie osoby przeszkolone; 
1.2. dla część B – wynagrodzenie w wysokości ………………………. zł, na które składają się następujące wynagrodzenia 

cząstkowe za poszczególne Szkolenia: 
a) Szkolenie nr B1 - ………. zł brutto (słownie:……………..) za jedną osobę przeszkoloną; 
b) Szkolenie nr B2 - ………. zł brutto (słownie:……………..) za dwie osoby przeszkolone; 
1.3 dla części C – wynagrodzenie w wysokości ………………………….. zł, na które składają się następujące wynagrodzenia 

cząstkowe za poszczególne Szkolenia: 
a) Szkolenie nr C1 - ………. zł brutto (słownie:……………..) za jedną osobę przeszkoloną; 
b) Szkolenie nr C2 - ………. zł brutto (słownie:……………..) za jedną osobę przeszkoloną; 
1.4 dla części D – wynagrodzenie w wysokości ……………………………. zł, na które składają się następujące wynagrodzenia 

cząstkowe za poszczególne: 
a) Szkolenie nr D1 - .......zł brutto (słownie:…………………..) za dwie osoby przeszkolone; 
b) Szkolenie nr D2 - .......zł brutto (słownie:…………………..) za jedną osobę przeszkoloną; 
1.5 dla części E: 
a) Szkolenie nr E1 - .......zł brutto (słownie:…………………..) za dwie osoby przeszkolone; 
1.6 dla części F: 
a) Szkolenie nr F1 - ……..zł brutto (słownie:…………….) za trzy dni osoby przeszkolone. 
2. Należność za dane Szkolenie, o której mowa w ust. 1, zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie do 14 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i na rachunek bankowy tam 
wskazany,  
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4. 

4. W każdym przypadku podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
prawidłowo wykonanego danego Szkolenia, które nastąpi po jego wykonaniu w całości, nie później niż 3 dni po 
zakończeniu danego Szkolenia.  

5. Za datę zapłaty kwoty z faktury VAT Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić  

za realizację przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tego tytułu, w tym roszczenia  
z tytułu udzielenia Zamawiającemu licencji do materiałów szkoleniowych zgodnie z niniejszą umową, koszt 
wynagrodzenia trenerów, wynajęcia sal wykładowych, sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia  
dla każdego z uczestników, egzaminów certyfikujących, składek członkowskich itp.  
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§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu umowy nie naruszy jakichkolwiek praw autorskich, praw 

producenta, praw własności przemysłowej, ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko 
Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu korzystania z rozwiązań dostarczonych przez 
Wykonawcę, Wykonawca pokryje wszystkie koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zgłoszonych do niego 
roszczeń. Wykonawca jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do rozpowszechniania autoryzowanych 
materiałów szkoleniowych, wśród uczestników szkoleń.  

2. Z dniem przekazania materiałów szkoleniowych Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej i niewyłącznej 
licencji do autorskich materiałów szkoleniowych Wykonawcy zgodnie z ust. 3 oraz 4 z zastrzeżeniem zdania 
drugiego. Z dniem przekazania autoryzowanych/ akredytowanych materiałów szkoleniowych Wykonawca  udziela 
Zamawiającemu licencji w zakresie umożliwiającym korzystanie z autoryzowanych/ akredytowanych materiałów 
szkoleniowych przekazanych uczestnikom szkolenia/szkoleń zgodnie z ust. 3 oraz 4. 

3. Uczestnicy szkolenia/szkoleń mogą korzystać z autorskich/ autoryzowanych materiałów szkoleniowych 
dostarczonych im w czasie szkolenia/szkoleń wyłącznie do osobistego użytku w kraju lub zagranicą oraz wyłącznie 
do wewnętrznego użytku przez pracowników Zamawiającego na poniższych polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia – utrwalanie na nośnikach elektronicznych, wprowadzanie  
do pamięci komputera, wytwarzanie egzemplarzy prezentacji techniką drukarską, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, jak również poprzez elektroniczne przesłanie danych, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oryginału 
albo egzemplarzy pracownikom Zamawiającego, 

c) w zakresie rozpowszechniania – udostępnianie prezentacji i materiałów szkoleniowych w taki sposób,  
aby każdy pracownik Zamawiającego mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Materiały szkoleniowe akredytowane lub standardowe materiały szkoleniowe do szkoleń akredytowanych 
udostępnione przez Wykonawcę w ramach realizacji szkoleń są w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy i podlegają 
ochronie na podstawie przepisów o własności intelektualnej. W związku z tym Zamawiający zobowiązuje się nie 
wykonywać żadnych z niżej wymienionych czynności:  

a)  modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów oraz tworzenia prac pochodnych  
na ich podstawie; 

b) wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych jakiejkolwiek 
stronie trzeciej. 

 
§ 7 

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 
a) zmiany stawki podatku VAT, wówczas zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy, 
b) zmiany poszczególnych terminów określonych w Harmonogramie określonym w §2 ust.3  

– po uzgodnieniu zmian pomiędzy stronami. 
2. W razie 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy, tj. faktycznie wykonanych bloków szkolenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za bloki szkolenia zaplanowane, a niewykonane, w szczególności za utracone z tego tytułu korzyści Wykonawcy. 

4. W związku z faktem, że szkolenia będą współfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dalej: KFS) 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji całości umowy w przypadku nie otrzymania 
dofinansowania z KFS.  

 
§ 8 

1. Każda ze Stron jest zobowiązana do zachowania całkowitej poufności wszelkich istotnych informacji odnoszących 
się do drugiej Strony (informacje poufne). Informacje poufne stanowią informacje uzyskane przez Stronę od 
drugiej Strony w związku z wykonywaniem czynności określonych w Umowie, których ujawnienie osobom 
trzecim może narazić Stronę przekazującą te informacje na szkodę, w szczególności informacje dotyczące 
stosowanych zabezpieczeń, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, ze zm.) oraz wszystkie informacje 
uzyskane w związku z realizacją zadań określonych Umową. Za informację poufną uznaje się również dla potrzeb 



 

 

4 

Umowy wszystkie informacje o charakterze technologicznym i technicznym, organizacyjnym oraz jeżeli 
informacje te mają realną lub potencjalną, materialną i niematerialną wartość i nie są powszechnie dostępne. 

2. Zachowania poufności wymagają informacje poufne bez względu na to, czy przyjęły formę ustną, czy pisemną, 
czy zostały dostarczone elektronicznymi środkami przekazu danych, na dyskietkach, taśmach lub innych środkach 
przechowywania danych, niezależnie, czy została udostępniona lub sporządzona w dniu zawarcia niniejszej 
umowy, czy po tym dniu. Zachowania poufności wymagają również wszelkie dokumenty i informacje 
sporządzone przez Strony zawierające informacje poufne, lub na ich podstawie utworzone. 

3. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, dodatkowo i bez uszczerbku dla innych zobowiązań dotyczących 
zachowania poufności do: 

a) nieużywania informacji poufnych w celu innym, niż ten, w którym zostały mu ujawnione, 
b) nieujawniania informacji poufnych osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody od Zamawiającego w tym 

zakresie, 
c) zapewnienia, że wewnętrzny przepływ informacji w ramach struktur organizacyjnych Wykonawcy będzie odbywał 

się ściśle według faktycznego zapotrzebowania na informacje, 
d) zwrotu na żądanie Zamawiającego wszystkich informacji poufnych, które zostały dostarczone Wykonawcy lub 

przez niego zdobyte wraz z ich wszystkimi kopiami, a także do usunięcia wszystkich informacji przechowywanych 
w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego. Niemniej jednak, w przypadku, gdy okaże się to koniecznym 
do udokumentowania istniejących zobowiązań Stron, Wykonawca może złożyć prośbę o zezwolenie na posiadanie 
kopii wskazanych informacji poufnych jedynie celem ich archiwizacji.  

4. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w przypadku ujawnienia lub używania informacji poufnych,  
o ile i w takim zakresie, w jakim Wykonawca może wykazać, że: 

a) informacje poufne zostały podane do wiadomości publicznej w sposób nienaruszający zasady 
zachowania poufności przez Wykonawcę, 

b) Zamawiający poinformował Wykonawcę w późniejszym terminie, że informacje poufne nie są już  
za takie uważane, 

c) informacje poufne są przekazane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności przez osoby trzecie, 
które weszły w posiadanie informacji poufnych zgodnie z prawem i nie obowiązuje ich zasada 
zachowania poufności wobec Zamawiającego, 

d) ujawnianie lub przekazywanie informacji poufnych zostało wykonane na pisemne polecenie 
Zamawiającego, 

e) jest zobowiązany do ujawnienia informacji poufnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 
lub regulacje, w tym ze względu na wyrok sądowy lub decyzję administracyjną. 

5. Strony zobowiązane są zapobiec ujawnianiu czy rozpowszechnianiu informacji poufnej drugiej Strony.  
Każda ze Stron zobowiąże wszystkie osoby związane z wykonywaniem postanowień Umowy do zachowania 
poufności informacji poufnych drugiej Strony. 

6. Obowiązek zachowania poufności informacji poufnych obowiązuje Strony również przez okres 5 lat po 
rozwiązaniu  
lub wygaśnięciu niniejszej Umowy bez względu na sposób i tryb rozwiązania lub wygaśnięcia. Zwolnienia Stron  
z obowiązku poufności dokonuje ta Strona, której dotyczą informacje poufne na piśmie. 

 
§ 9 

1. W każdym przypadku, w którym Zamawiający z mocy obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umowy 
ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i skorzysta z tego prawa,  może 
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia całkowitego brutto 
określonego w  § 5 ust. 1 liczonej odpowiednio dla danej części pozostałej do wykonania po odstąpieniu przez 
Zamawiającego do umowy.  

2. W razie niewykonania przedmiotu umowy w całości, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1 liczonej odpowiednio dla 
danej niewykonanej części umowy. Przez niewykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją niewykonanie 
wszystkich Szkoleń w ramach danej części. 

3. W razie niewykonania przedmiotu umowy w części tj. niewykonania danego Szkolenia, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 
(odpowiednio dla danej części zamówienia) , którego dotyczy niewykonanie.  

4. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w  § 5 ust. 1 (odpowiednio dla danej 
części), za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nienależytego wykonania umowy. Przez 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją w szczególności: niewykonanie danego Szkolenia 
zgodnie z programem danego Szkolenia, niewykonanie danego Szkolenia w ustalonym terminie, niezapewnienie 
trenera o kwalifikacjach określonych w OPZ, lub inne niewykonanie Szkolenia zgodnie z OPZ. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

6. Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.   
 

§ 10 
1. Osobami uprawnionymi do współpracy przy realizacji Umowy są: 

ze strony Zamawiającego – ………………….., tel…….., e-mail:…………… 
ze strony Wykonawcy -  …………., tel……….., e-mail: ……………….. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany upoważnionych osób wymienionych w ust. 1 w kontaktach. Zmiana 
taka nie stanowi zmiany umowy. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do współpracy Strona, dokonująca 
zmiany jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę.  

 
§ 11 

1. Strony ustalają, że w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy ( w tym odstąpienia od umowy). 

2. O stwierdzeniu niewypełnienia postanowień umowy przez Wykonawcę lub jej nienależytym wykonaniu 
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej. 

3. Za rażące naruszenie umowy uważa się w szczególności: 
a) niedotrzymanie terminu realizacji Szkolenia  ustalonego zgodnie z umową, 
b) zatrudnienie przy realizacji przedmiotu umowy kadry nieposiadającej odpowiednich kwalifikacji,  
c) niezrealizowanie programu Szkolenia lub nienależyte jego realizowanie, 
d) nieudostępnienie lub nienależyte przygotowanie materiałów szkoleniowych i prezentacji tj. niezgodnie  

z postanowieniami określonymi w umowie.   
 

§ 12 
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz 
osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne  
za wykonanie niniejszej Umowy. 

2. Na potrzeby wykonania obowiązków i praw wynikających z RODO Zamawiający wyznaczył inspektora danych 
osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie  art. 6 ust.1 
lit. b) RODO jedynie w celu niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i zakresie w kategorii danych 
identyfikacyjnych i kontaktowych.  

4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością 
wynikającą z realizacji niniejszej umowy i przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz wskazany w jednolitym rzeczowym 
wykazie akt, w tym z uwzględnieniem obowiązków archiwizacyjnych oraz praw związanych z dochodzeniem 
roszczeń, itp. 

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu  
do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo  
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa 
podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia 
 lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej 
Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje 
obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa  
w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

10. W przypadku konieczności dokonania powierzenia przetwarzania danych na rzecz Wykonawcy w celu realizacji 
postanowień niniejszej umowy, w zakresie niezbędnych do jej wykonania, Wykonawca zobowiązuje się  
do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia danych osobowych. Zawarcie umowy określonej w zdaniu 
poprzednim jest warunkiem udostępnienia danych przez Zamawiającego.  

 
§ 13 

mailto:iod@opi.org.pl
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1. Wykonawca nie może bez zgody uprzedniej Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym 
wierzytelności z niej wynikających. 

2. Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej, za wyjątkiem zmian 
określonych w § 10. 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy kodeks cywilny, ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 
§ 15 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
Zamawiający                                                           Wykonawca 
              
                                           
 

 ………..................................     ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dn. ………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


