
 

 

Załącznik nr 3 

WZÓR UMOWY 

zawarta w …………………..1 dniu ………….……… roku2 pomiędzy: 

Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą  

w Warszawie przy al. Niepodległości 188 b, Warszawa (00-608), wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  

XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127372,  

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

reprezentowanym przez ____________________ – ____________________,  

 zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, „OPI PIB”,  

a 

_________________z siedzibą_____________________, wpisaną do _______________ NIP 

___________, REGON___________, zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, 

którą/którego reprezentuje/reprezentują: 

____________________,  

I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej Umowy samodzielnie 

nazywani są Stroną, występujący łącznie – Stronami. 

II. Zamówienia publicznego i wyboru Wykonawcy dokonał Zamawiający na podstawie 

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 świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania bazy 

danych Oracle Software Update License & Support zwanych dalej „Oprogramowaniem”  

dla produktów firmy Oracle będących w posiadaniu Zamawiającego, w okresie od daty zawarcia 

                                                           
1 Miejscem zawarcia Umowy jest miejsce otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli 
oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili 
zawarcia Umowy. 
2 W przypadku zawierania Umowy przez podpisanie jej podpisem elektronicznym przez Strony – wówczas przy podpisach 
będzie umieszczona data. 



 

 

umowy tj. od daty wygaśnięcia usługi asysty technicznej lub od daty rozpoczęcia świadczenia 

usługi asysty technicznej 3do dnia 05.06.2022 r.  

2. Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy z dnia _______, które łącznie stanowią Załącznik nr 1 do 

Umowy. 

3. W ramach przedmiotu Umowy wyszczególnionego w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do 

świadczenia: 

a) usług aktualizacji nowych wersji i uaktualnień bazy danych; 

b) usługi Help Desk – telefoniczny dostęp do konsultantów Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony w czasie trwania niniejszej Umowy do świadczenia 

usług określonych w ust. 3 oraz do dystrybucji uaktualnień bazy danych oraz nie ma żadnych 

przeszkód prawnych istniejących w chwili zawarcia niniejszej Umowy do świadczenia usług 

określonych niniejszą Umową. 

5. Zainstalowane aktualizacje i nowe wersje bazy danych podlegają licencji udzielonej 

Zamawiającemu przez właściciela bazy danych i zastępują w niej wersję bazy danych poprzednio 

użytkowaną. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony przez właściciela bazy danych do dostarczenia 

Zamawiającemu niewyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie z aktualizacji i nowych 

wersji bazy danych na warunkach określonych w niniejszej Umowie.  

 

§ 2 

Warunki dostarczenia i odbiór Przedmiotu Umowy 

1. W dniu rozpoczęcia świadczenia usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 

potwierdzający uprawnienie Zamawiającego do korzystania z usługi asysty technicznej,  

o której mowa w § 1 ust. 1. 

2. Dostarczenie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w dni robocze na adres e-mail 

Zamawiającego wskazany w ust. 8 lit. a). 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. W terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

zostanie sporządzony protokół odbioru. Za datę odbioru uważa się datę odbioru 

uwzględniającego wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego. 

4. Uwagi lub zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli 

stwierdzi, że sposób realizacji zamówienia nie odpowiada warunkom określonym w Opisie 

                                                           
3 Zapis zostanie dostosowany przed zawarciem umowy 



 

 

przedmiotu zamówienia i w postanowieniach Umowy oraz wyznaczy pisemnie termin, nie 

dłuższy niż 5 dni roboczych, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem uwag lub zastrzeżeń. 

Uwzględnienie uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do podpisania 

protokołu odbioru. 

5. W przypadku nieuwzględnienia uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę lub uwzględnienia ich 

niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy  

i żądania kary Umownej, o której mowa w § 5 Umowy. 

6. Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą niezbędnej staranności przy 

realizacji niniejszej Umowy, wzajemnie informując się o wynikłych problemach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość  

i terminowość wykonania Umowy. 

8. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy będą odpowiedzialni za wzajemne kontakty 

pomiędzy Stronami: 

a) osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją Umowy 

oraz uprawnioną  do kontaktowania się z Wykonawcą jest: 

 _______, nr tel. _______e-mail: _______, 
b) osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

  _______, nr tel. _______e-mail: _______ . 
 

9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez 

pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób 

odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do zasobów i informacji, 

a także dostarczania odpowiedniej ilości materiałów, niezbędnych do przeprowadzania 

czynności związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.  

11. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za prawidłową, zgodną z przyjętymi zasadami 

obsługę systemów komputerowych, zabezpieczanie i kopiowanie danych otrzymanych  

od Zamawiającego oraz bezpieczeństwo ich przechowywania, otrzymanych w związku  

z realizacją przedmiotu Umowy. 

§ 3 

Warunki realizacji 

1. W ramach świadczenia usługi, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. a)  Zamawiający jest uprawniony,  

w szczególności do: 

a) otrzymywania nowych wersji Oprogramowania i udoskonaleń do wersji bieżących 

Oprogramowania (otrzymywania nowych edycji produktów, wydań uzupełniających, 



 

 

poprawek programistycznych - bez dodatkowych opłat licencyjnych); 

b) przenoszenia Oprogramowania na inną platformę systemową. 

2. W ramach świadczenia usługi, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. b) Wykonawca zobowiązuje się na 

rzecz Zamawiającego, w szczególności do: 

a) zapewnienia asysty elektronicznej i telefonicznej w zakresie problemów zgłaszanych w dni 

robocze, w godzinach 9:00-17:00 do działu ds. asysty technicznej; 

b) zapewnienia możliwości korzystania z telefonicznej pomocy w światowych centrach 

właściciela Oprogramowania we wszystkie dni roku, 24 godziny na dobę; 

c) zapewnienia dostępu elektronicznego do informacji na temat posiadanych produktów, 

biuletynów technicznych właściciela Oprogramowania, list dyskusyjnych i baz danych 

problemów technicznych rejestrowanych przez pracowników asysty technicznej. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za zrealizowanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości _______ 

zł brutto (słownie: ________). 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. powyżej obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu Umowy, podatki i cła, w tym podatek od towarów i usług. Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę. Wykonawcy nie przysługuje zwrot 

od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

3. Wynagrodzenie za usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy płatne będzie w częściach po 

zakończeniu każdego rozliczeniowego okresu realizacji Umowy, określonego odpowiednio  

w pkt 3.1. i 3.2. poniżej: 

3.1. Jeżeli zawarcie Umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi asysty technicznej nastąpi przed 

31.12.2021 r.: 

a) pierwszy okres rozliczeniowy wynagrodzenia za świadczenie usługi będzie obejmował 

okres od daty wygaśnięcia usługi asysty technicznej lub od daty rozpoczęcia świadczenia 

usługi asysty technicznej do dnia 31.12.2021 r., 

b) drugi okres rozliczeniowy będzie obejmował okres świadczenia usługi od dnia 01.01.2022 

r. do dnia 31.03.2022 r., 

c) trzeci okres rozliczeniowy będzie obejmował okres świadczenia usługi od dnia 

01.04.2022 r. do dnia 05.06.2022 r. 

3.2. Jeżeli zawarcie Umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi asysty technicznej nastąpi  

po 31.12.2021 r.: 



 

 

a) pierwszy okres rozliczeniowy będzie obejmował okres od daty rozpoczęcia świadczenia 

usługi do dnia 31.03.2022 r., 

b) drugi okres rozliczeniowy będzie obejmował okres od dnia 01.04.2022 r. do dnia 

05.06.2022 r. 

4. Wynagrodzenie za świadczenie usługi asysty technicznej płatne będzie w ciągu 14 dni od daty 

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po zakończeniu 

odpowiedniego okresu rozliczeniowego świadczenia usługi.  

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Ośrodek Przetwarzania Informacji - 

Państwowy Instytut Badawczy, 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 188 b, NIP: 5250009140. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia na fakturach za usługę, o której mowa  

w § 1 ust. 1 Umowy, poszczególnych części składowych przedmiotu Umowy, z podziałem  

na poszczególne numery dostępu do asysty (numery CSI) i nazwy produktu. 

7. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

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

9. W przypadku nieuregulowania 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 zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1  

i w § 1 ust. 1) Umowy – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) w przypadku zwłoki za niedotrzymanie terminów określonych w § 2 ust. 4 

i w § 8 ust. 6 w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 1  Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) w przypadku realizacji Umowy przez Wykonawcę niezgodnie: z jej postanowieniami, Opisem 

przedmiotu zamówienia lub Ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie sposobu  

i jakości świadczonych usług w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

4) za brak dochowania przez Wykonawcę postanowień dot. poufności w wysokości 10 000 zł 

za każdy przypadek. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary Umownej  

w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.  



 

 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary Umowne na zasadach 

ogólnych. 

5. Łączna kwota kar umownych nie może być wyższa niż 40% wartości maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar Umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 6 

Prawa własności intelektualnej 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że usługi dostarczone w wyniku wykonania Umowy, 

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 realizacją 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. 

3. Ponadto, jeśli dokumentacja dostarczona w wykonaniu Umowy przekazana Zamawiającemu  

w trakcie realizacji Umowy stanie 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 usług, oraz innych utworów zgodnie  

z Umową lub 

2) zmodyfikuje usługi, oraz inne utwory przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy 

tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.  

 

§ 7 

Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przyczyn wymienionych w przepisach prawa Stronom przysługuje prawo odstąpienia  

od Umowy w następujących przypadkach: 



 

 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy zaistnieje 

istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub w stosunku  

do Wykonawcy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zostało 

wszczęte postępowania likwidacyjne albo egzekucyjne; odstąpienie od umowy w tym 

wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy  

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę po uprzednim 30 dniowym okresie wypowiedzenia  

ze skutkiem na koniec miesiąca z istotnych przyczyn, tj. z powodu, gdy:  

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie jest możliwe  

ze względów technicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) Wykonawca lub Zamawiający rażąco lub długotrwale narusza postanowienia Umowy, 

c) Wykonawca spóźnia się z realizacją usług w ramach przedmiotu umowy o więcej niż 5 dni, 

d) Wykonawca nie realizuje w sposób należyty i zgodny z postanowieniami Umowy usług  

w ramach przedmiotu umowy dłużej niż przez okres 5 dni licząc od dnia złożenia reklamacji 

przez Zamawiającego, 

e) Zamawiający bezzasadnie nie wnosi opłat za wykonaną usługę dłużej niż 60 dni mimo 

wcześniejszego skutecznego poinformowania o powstaniu zaległości i wyznaczeniu nowego 

terminu zapłaty.  

3. Rozwiązanie umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej lub formie 

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

 

§ 8 

Poufność 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym 

także nieupoważnionym pracownikom: know-how, informacji i danych, które Strony uzyskały  

w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub 

przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego,  

o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika  

z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz. Zasadą 

poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy. 



 

 

2. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej wymagać będzie 

każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne,  

a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie 

bezterminowo. 

4. Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu 

informacje zostały ujawnione oraz zakres ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się  

do przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem. 

5. Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych  

i reklamowych informacji o wykonanej umowie na rzecz Zamawiającego a także do umieszczania 

Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, po prawidłowym wykonaniu Umowy  

oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszystkie posiadane materiały, które pozyskał  

w związku ze świadczeniem usługi. 

 

§ 9 

Zmiany Umowy  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której został wybrany Wykonawca, w zakresie: 

a)  zmian postanowień Umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

przypadku ustawowej stawki podatku od towarów i usług - wówczas w zależności od faktu, 

czy stawka została podwyższona czy zmniejszona - zmianie może ulec wynagrodzenie 

Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone; 

b) w przypadku zaistnienia okoliczności, wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły 

wyższej tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 

rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy 

zmianie może ulec: 

i. zakres obowiązków Stron – poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie,  

ii. wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy – poprzez jego zwiększenie  

lub zmniejszenie, 



 

 

iii. terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie Przedmiotu 

Umowy - poprzez jego/ ich przedłużenie lub skrócenie, 

w zakresie, w jakim to będzie konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyższych okoliczności, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji Umowy, 

zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie Wykonawcy. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał 

zmiany, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmiany do Umowy jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeń postanowień § 11 ust. 2. 

4. Strony Umowy zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach 

uzasadniających konieczność dokonania zmiany umowy. 

 
§ 10 

Dane osobowe 

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 

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)4 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 obowiązku określonego 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. 
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5. Dane osobowe w celach związanych z realizacją świadczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat 

od wykonania Umowy, 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 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. 

 

§ 11 

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 i numery:  

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

2) dla Wykonawcy: ________ 

2. Zmiana danych adresowych, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, lecz nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 



 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

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. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

7. Następujące Załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część:  

 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy 

 

 
 

             Zamawiający       Wykonawca  

 

 


