
 

 

  Załącznik nr 3 Wzór Umowy 

 Umowa nr……………………. / 2021 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą  

w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188 b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090,  

reprezentowanym przez dr inż. Jarosława Protasiewicza – Dyrektora Instytutu, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

.................................../……………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………..  

z siedzibą w ....................................., przy ul. ......................, wpisanym do rejestru przedsiębiorców/Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem .........................., NIP: ..............., REGON ……….,  

reprezentowany przez …………….. ........................................................, 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej Umowy samodzielnie nazywani  

są Stroną, występujący łącznie – Stronami. 

  

II. Zamówienia publicznego i wyboru Wykonawcy dokonał Zamawiający w trybie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 48/2020 Dyrektora  Ośrodka 

Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 31 grudnia 2020 r.  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

a) przedłużenie posiadanych przez Zamawiającego 400 licencji ESET Endpoint Antivirus,  

ze zwiększeniem liczby licencji o 100 wraz z serwisem w ramach udzielonych 500 licencji obejmującym 

aktualizację baz sygnatur wirusów, aktualizację programu i wsparcie od dnia 14. IV.2021 r. na okres 24 m-cy; 

b) przedłużenie posiadanych przez Zamawiającego 150 licencji ESET Endpoint Security wraz z serwisem w ramach 

udzielonych licencji obejmującym aktualizację baz sygnatur wirusów, aktualizację programu i wsparcie od dnia 

14.IV.2021 r. na okres 24 m-cy; 

c) przedłużenie posiadanych przez Zamawiającego 50 licencji ESET Endpoint Security for Android wraz  

z serwisem w ramach udzielonych licencji obejmującym aktualizację baz sygnatur wirusów, aktualizację 

programu i wsparcie od dnia 15.IV.2021 r. na okres 24 m-cy,  

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, oraz zgodnie  

z Formularzem oferty Wykonawcy z dnia ……………………., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (dalej też: 

Przedmiot umowy).  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest przedmiot Umowy, oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Przedmiot Umowy pochodzi z legalnego źródła i musi być przeznaczony do użytkowania w Polsce. 



 

 

4. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dokonać opisanych w ust. 1 operacji na posiadanych przez 

Zamawiającego licencjach, dostarczyć nowe licencje oraz zapewnić serwis oprogramowania w ramach udzielonych 

licencji. Zamawiający zobowiązuje się odebrać Przedmiot umowy i zapłacić Wykonawcy należne mu wynagrodzenie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że Zamawiający otrzyma na potwierdzenie legalności przekazanych licencji - certyfikat 

najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu Umowy.  

6. Zamawiający dopuszcza certyfikat wygenerowany w formie PDF przesłany na adres e-mail administratora licencji 

wskazany w § 2 ust. 2  i/lub przesłany w formie papierowej na adres wskazany w § 12  ust. 1 pkt  1. Z przesłanego 

certyfikatu powinno wynikać prawo do legalnego użytkowania. Certyfikat powinien zawierać w szczególności 

następujące informacje: nr certyfikatu, okres obowiązywania licencji, liczbę stanowisk, nazwę produktu, klucz 

licencyjny produktu, nazwę i hasło użytkownika.  

§ 2 

Realizacja 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy zobowiązuje się: 

1.1. dokonać opisanych w § 1 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c) czynności na posiadanych przez Zamawiającego licencjach  

i dostarczyć  do siedziby Zamawiającego kody aktywacyjne / linki / klucze produktu; 

1.2.  zapewnić Zamawiającemu – serwis dla oprogramowania w ramach udzielonych licencji zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca dokona realizacji i dostarczenia przedmiotu określonego w § 2 ust. 1.1. w terminie do 10 dni roboczych 

od daty zawarcia Umowy za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail administratora licencji, 

licencje@opi.org.pl, w dni robocze, określone zgodnie z ust. 14, w godz. od 8:00 do 16:00.  

3. Przekazanie licencji do korzystania z oprogramowania (w tym kluczy, kodów aktywacyjnych i informacji niezbędnych 

do pełnego uruchomienia i przetestowania przedmiotu Umowy) następuje w momencie przekazania 

Oprogramowania do odbioru. 

4. Potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usług  serwisu, o którym mowa w § 2 ust. 1.2. będzie np. wygenerowany 

PDF, potwierdzenie wysłane w formie wiadomości e-mail lub inny dokument przesłany przez Wykonawcę za pomocą 

e-maila na adres e-mail administratora licencji wskazany w § 2 ust. 2., z wyłączeniem sytuacji, gdy rozpoczęcie 

świadczenia usług jest możliwe do samodzielnego zweryfikowania przez Zamawiającego np. na platformie 

producenta oprogramowania. 

5. Zakres usług serwisu musi obejmować minimum świadczenie pomocy technicznej w języku polskim w zakresie 

rozwiązywania problemów dotyczących korzystania z oprogramowania w dni robocze, określone zgodnie z ust. 14, 

w godz. 9.00-16.30 (konsultacje telefoniczne oraz poprzez Internet w formie e-mail, pomocy zdalnej), aktualizację 

baz sygnatur wirusów i bieżącą aktualizację oprogramowania przez cały okres obowiązywania udzielonych licencji. 

6. Potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu Umowy będzie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego 

protokół odbioru, w którym Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy pod względem ilościowym i 

jakościowym. Warunkiem odbioru przedmiotu Umowy jest przekazanie Zamawiającemu określonego w § 1 ust. 5 

potwierdzenia legalności tj. certyfikatu i rozpoczęcie świadczenia usług serwisu. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń co do jakości lub ilości dostarczonych produktów 

i świadczonych usług w zakresie serwisu Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w 

którym Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku 

procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę 

odbioru uważa się datę odbioru uwzględniającego wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego, 

co zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 

8. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wykonawcę lub uwzględnienia ich niezgodnie z tym,  

co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części oraz żądania zapłaty 

kary umownej. 

mailto:licencje@opi.org.pl


 

 

9. Podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość i terminowość wykonania Umowy. 

11. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego jest ........................,  

tel. ..............................., e-mail: .................................. 

12. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy jest ........................,  

tel. ..............................., e-mail: .................................. 

13. Zmiana osób, o których mowa w ust. 11 i 12 nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne lub 

w formie elektronicznej oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób 

odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy. 

14. Za dni robocze w rozumieniu postanowień niniejszej Umowy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy. 

§ 3 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości na licencje na oprogramowanie oraz ich 

prawidłowe i należyte działanie, które obejmują okres 24 miesięcy roku od terminu dokonania aktywacji licencji. 

2. Wykonawca usunie na własny koszt stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, wszelkie wady lub braki 

uniemożliwiające prawidłowe działanie licencji w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu usterki lub wady zostanie dokonane w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej – drogą e-mail odpowiednio na adres Wykonawcy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2  

i w  § 2 ust. 12. Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o usterce lub wadzie wyznaczy mu jednocześnie termin do 

jej usunięcia nie krótszy niż dwa dni robocze. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach usunięcia wad / 

usterek. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub ich nie usunie, zgłoszone wady mogą zostać usunięte przez 

Zamawiającego lub podmiot trzeci na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub Zamawiający ma prawo do 

rozwiązania Umowy (w tym wypowiedzenia Umowy/ odstąpienia od Umowy) bez dodatkowego wzywania 

Wykonawcy do należytego wykonania Umowy. W przypadku rozwiązania  Umowy Wykonawcy należne jest tylko 

wynagrodzenie za okres należytego i zgodnego z postanowieniami Umowy prawidłowo działających licencji i 

świadczenia usług. 

5. W zakresie nie uregulowanym umową do rękojmi oraz gwarancji jakości stosuje się odpowiednie postanowienia 

kodeksu cywilnego. 

§ 4  

Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy wskazanego  

w § 1 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c) Umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie w wysokości ……………………… 

zł brutto (słownie: ……………………………… zł). 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i ryzyka, jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokół odbioru 

oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

ww. fakturze. 



 

 

5. Wykonawca wystawi fakturę, na  Ośrodek Przetwarzania Informacji  - Państwowy Instytut Badawczy, 00-608 

Warszawa, al. Niepodległości 188 b, NIP: 5250009140 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura). 

8. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 4 Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.  

 

§ 5 

Odpowiedzialność, Kary umowne 

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, 

którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej: 

1) w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 Umowy –  

w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 70% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 4 ust. 1, 

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek dot. przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie w oparciu o postanowienie § 2 ust. 7 Umowy – w wysokości 0,5% wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek dotyczących przedmiotu Umowy zgłoszonych w 

formie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w oparciu o postanowienie  

§ 3 ust. 3 Umowy  – w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) za rozwiązanie Umowy (odstąpienie lub wypowiedzenie) przez Wykonawcę z powodu okoliczności, nie 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 

Umowy, 

5) za brak dochowania przez Wykonawcę postanowień dotyczących poufności w wysokości 10 000 zł za każdy 

przypadek. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

4. Każdy z przypadków określony w ust. 2 stanowi samodzielną podstawę do naliczania kar umownych.  

5. Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przewyższa wysokość kar 

umownych, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej. 

6. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie 

ww. kar.  

7. Stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego  sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których 

ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez 

Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, czy bezprawne działanie osób trzecich). 

  



 

 

§ 6 

Prawa własności intelektualnej, licencje 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja dostarczona w wykonaniu Umowy, Oprogramowanie, 

korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne podmioty zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec 

Zamawiającego w związku z dokumentacją dostarczoną przy wykonaniu Umowy, Oprogramowaniem wraz 

z aktualizacją oprogramowania oraz innymi utworami przekazanymi Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy, w 

tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na 

celu zakończenie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili 

zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu 

powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze 

strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości – wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

Ponadto, jeśli dokumentacja dostarczona przy wykonaniu Umowy oraz inne utwory przekazane Zamawiającemu w 

trakcie realizacji Umowy staną się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa o naruszenie praw własności 

intelektualnej, Wykonawca wybierze na swój własny koszt jedno z poniższych rozwiązań: 

1) uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego używania dokumentacji, Oprogramowania uzyskanego  

w wyniku Umowy, oraz innych utworów zgodnie z Umową; 

2) zmodyfikuje dokumentację, Oprogramowanie oraz inne utwory przekazane Zamawiającemu w trakcie 

realizacji Umowy tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób 

trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż z chwilą podpisania protokołu odbioru Zamawiający, w ramach 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy uzyskuje licencje na Oprogramowanie przekazane w ramach 

realizacji Umowy i niezbędną do korzystania dokumentację na podstawie uprawnień  

(np. niewyłącznych licencji) udzielonych przez producenta danego oprogramowania lub podmiot przez niego 

upoważniony, których warunki producent lub podmiot przez niego upoważniony dołączył  

do Oprogramowania wraz z aktualizacją. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w każdym przypadku dotyczącym oprogramowania, którego nie jest 

producentem, uzyskał zgodę producenta lub podmiotu upoważnionego przez producenta na korzystanie 

z Oprogramowania przez Zamawiającego, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji. 

5. Udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania następuje bezwarunkowo w chwili przekazania 

Zamawiającemu tego oprogramowania do odbioru. 

6. Udzielenie licencji będzie zawierać niewyłączne prawo do użytkowania i wykorzystywania, tak przez Zamawiającego, 

jak też przez pracowników Zamawiającego, niezależnie od podstawy zatrudnienia (Umowy o pracę / umów 

cywilnoprawnych). 

7. Zamawiający ma prawo korzystać z Oprogramowania przy wszystkich możliwych zadaniach, związanych 

z działalnością prowadzoną przez Zamawiającego. Ponadto warunki licencji w każdym przypadku muszą zapewniać 

możliwość korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji: 

1) korzystania z oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób w zakupionej 

liczbie; 

2) wprowadzenia do pamięci urządzeń; 

3) użytkowania, eksploatacji; 

4) instalowania i deinstalowania oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji; 

5) sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) na własny użytek. 



 

 

§ 7 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, bez wyznaczania dodatkowego 

terminu, w przypadku: 

1) 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 do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy; 

2) opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 Umowy. Oświadczenie o 

odstąpieniu z tych przyczyn może zostać złożone w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął określony 

w § 2 ust. 2 Umowy termin; 

3) dostarczenia licencji na oprogramowanie niespełniających wymogów określonych w Umowie lub Załączniku 

nr 1 do Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 30 dni od upływu dnia 

określonego w § 2 ust. 2 Umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej zgodnie  

z art. 781 § 1 k.c. pod rygorem nieważności.  

§ 8 

Ochrona tajemnicy i zasady poufności 

1. Wszelkie informacje w jakiejkolwiek formie udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy 

będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu) i mogą 

być ujawniane wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja 

Umowy w tym zakresie, pod rygorem pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1. powyżej, do celów innych 

niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia 

informacji, o których mowa w ust. 1, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami Umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków,  

gdy informacje te: 

1) stały się publicznie dostępne, jednak w sposób inny niż w wyniku naruszenia Umowy; 

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej. 

W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, 

nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. Wykonawca 

niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których 

mowa w ust. 1, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, żeby udostępnienie informacji, o których 

mowa w ust. 1, dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

 

§ 9 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących 

Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ osoby odpowiedzialne za 

wykonanie niniejszej Umowy. Kontakt do administratora możliwy jest pod adresem e-mail: opi@opi.org.pl 
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2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących danych 

osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu e-

mail: 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) lub f)1 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy i wykonania zadań związanych z 

realizacją niniejszej Umowy lub ewentualnego dochodzenia, ustalenia, obrony roszczeń, a także w oparciu o 

przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązków określonych: 

a) w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w związku z którą Zamawiający realizuje obowiązki 

ze względu na finansowanie przedmiot Umowy ze źródeł o których mowa w tej ustawie, 

b) w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego Zamawiający ma 

obowiązek zarchiwizowania dokumentów. 

Dane będą przetwarzane w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to 

wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat od jej  wykonania, 

chyba że osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. W przypadku wniesienia roszczeń z tytułu realizacji Umowy dane osobowe będą przetwarzane do 

momentu wyczerpania przysługujących Stronom z tego tytułu środków ochrony prawnej. Dane osobowe w celach 

związanych z realizacją obowiązków wynikających z finansowania przedmiotu Umowy ze źródeł pochodzących z UE 

będą przetwarzane przez okres do 10 lat w zależności od programu z którego pochodzi finansowanie przedmiotu 

Umowy. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a następnie 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego. 

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. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, 

w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na 

kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. 

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 niepodpisujące niniejszej Umowy,  

o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.  

                                           
1 zapis zostanie właściwie dostosowany przed zawarciem umowy 
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§ 10 

                                                               Podwykonawcy i Cesja 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy Podwykonawcy wskazanemu w ofercie. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy w zakresie realizacji 

niniejszej Umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez zgody 

Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 k.c. pod rygorem 

nieważności. Wierzytelność będąca przedmiotem Umowy lub z niej wynikająca nie może być przedmiotem 

przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi – bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 k.c. pod rygorem nieważności. 

Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią oraz odwołania tego 

przeniesienia wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie 

z art. 781 § 1 k.c. pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Finansowanie Umowy 

Wykonanie przedmiotu Umowy jest finansowane ze środków Pomocy Technicznej, Działanie 5.1 Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oraz ze środków i dotacji OPI PIB. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy korespondencja w sprawach związanych z Umową prowadzona 

będzie w języku polskim i powinna być kierowana na adresy: 

1) dla Zamawiającego: al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, e-mail:  ………………………..; 

2) dla Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Zmiana danych adresowych, o których mowa w ust. 1, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony lub drogą 

elektroniczną, lecz nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

3. Sprawy sporne mogące wynikać w trakcie Umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie przepisy, Kodeksu cywilnego oraz ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 k.c. pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Umowie. 

6. Umowa zawarta w Warszawie, w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. 

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

8. Następujące Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 Formularz oferty Wykonawcy z dnia. ……………….. 

 

                         Zamawiający                                      Wykonawca 

 

    Data, podpis………………………………………….                                                      Data, podpis…………………………………………………. 


