
 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

Wzór Umowy 

Umowa nr ……/ 2021 

 

zawarta w …………………..1 dniu ………….……… roku2 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, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

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

reprezentowanym przez …………….. – …………………., 

zwanym dalej “Zamawiającym”, 

a 

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

………………………………………..……, z siedzibą w ....................................., przy ul. ......................, wpisaną/ 

wpisanym  

do rejestru przedsiębiorców/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

prowadzonego/prowadzonej przez ................................................................., pod numerem 

.........................., NIP: ..............., REGON ………………………, 

reprezentowaną przez …………….........................................................., 

zwaną/ zwanym dalej “Wykonawcą”, 

 

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani są w dalszej części umowy „Stronami”. 

 

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o symbolu 

……………….., prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

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

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

 

 

 
                                                           
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. 



 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
polegająca na dostępie do elektronicznego systemu informacji prawnej …………. 

2. Wykonawca niniejszym: 
a) udziela dostępu na korzystanie on-line z systemu informacji prawnej (zwanego dalej SIP), którego 

szczegółowa zawartość została określona w załączniku nr 1 do Umowy; 
b) gwarantuje, że SIP będzie codziennie aktualizowany przez czas oznaczony: tj. w okresie 24 miesięcy 

od dnia uruchomienia dostępu, na zasadach wyznaczonych Umową, 
c) zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi SIP dla użytkowników 

korzystających z SIP, w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego, w terminie 
ustalonym przez Strony, w siedzibie Zamawiającego. 

3. Dostęp on-line umożliwia jednoczesne korzystanie z SIP przez minimum 36 użytkowników – 
pracowników Zamawiającego, przy czym: 
a) system jest dostępny z dowolnej lokalizacji (bez ograniczenia do siedziby Zamawiającego), 
b) dostęp do systemu jest zabezpieczony loginem i hasłem, 
c) licencje dostępowe nie są przypisane fizycznie do konkretnego loginu (licencje pływające/ 

równoległe). 
4. Dostęp on-line dla 36 użytkowników zostanie uruchomiony dla Zamawiającego w terminie od 19 

listopada 2021 r., a w przypadku zawarcia Umowy po tej dacie – w terminie 2 dni roboczych licząc od 
dnia zawarcia Umowy.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby użytkowników w okresie trwania umowy 
maksymalnie do 50 użytkowników łącznie. W takim przypadku Zamawiający złoży Wykonawcy 
zamówienie na dodatkowe konta z dostępem on-line, które będzie zawierać: liczbę dodatkowych kont, 
termin uruchomienia dostępu do kont, dane osobowe użytkowników niezbędne do założenia kont. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za dodatkowe konta zostanie obliczone zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 
3 Umowy. Potwierdzeniem uruchomienia dodatkowych kont będzie protokół odbioru (zgodnie z 
postanowieniami § 3 ust. 9-12 Umowy). 

 

§ 2 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że SIP oraz jego aktualizacje jest wolny od wad i gotowy do pracy  
na warunkach określonych w Umowie. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby 
dostęp on-line do SIP funkcjonował bezawaryjnie, a dane tekstowe zawarte w SIP pozbawione były 
błędów językowych i merytorycznych.  

2. Przez wadę systemu rozumie się taką sytuację, w której SIP nie realizuje wymagań określonych  
w Załączniku nr 1 do Umowy lub swoich funkcjonalności opisanych w dokumentacji dostępnej w 
ramach zakładki dedykowanej wsparciu użytkownika w korzystaniu z SIP. Jednocześnie na potrzeby 
czasu reakcji przyjętego dla usunięcia wad usług SIP przyjmuje się podział wad na krytyczne i 
niekrytyczne, których zakres określono odpowiednio w § 5 ust. 3 lit. a) i b). 

3. Wykonawca oświadcza, że teksty aktów prawnych publikowane w ramach SIP, będą zgodne  
z tekstami aktów prawnych publikowanymi w obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
publikatorem aktów prawnych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej) przyjętych z mocy przepisów 
prawa jako oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. 

4. Wykonawca zapewnia codzienne aktualizacje SIP, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku,  
za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 
 



 

 

§ 3 

Warunki realizacji Umowy 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej i nieprzenośnej licencji na korzystanie z SIP  
bez ograniczeń terytorialnych, na okres 24 miesięcy od uruchomienia SIP. Wykonawca dostarczy 
dokumentację użytkownika systemu w wersji elektronicznej w postaci plików w formacie tekstowym  
lub pdf.  

2. Zamawiający jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad użytkowania SIP, określonych  
w licencji i dostarczonej dokumentacji. W przypadku zmian zasad użytkowania Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego w terminie 14 dni przed ich wprowadzeniem, przesyłając stosowną 
informację na adres e-mai wskazany w § 10 ust. 1 lit. a. Brak akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni 
roboczych powoduje nieważność wprowadzonych zmian. Akceptacji Zamawiającego nie wymagają 
zmiany sposobu użytkowania wynikające z modernizacji technicznych i technologicznych SIP. 

3. W ramach udzielonej licencji Zamawiający może w szczególności przeglądać, ładować, wyświetlać, 
wyszukiwać i kopiować zawarte w SIP akty prawne, dokumenty lub inne rekordy, dokonywać wydruku  
i eksportu danych. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza 
praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich.  

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu 
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez 
przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym 
związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa 
zostały naruszone. 

6. Jeśli korzystanie z SIP zgodnie z Umową przez Zamawiającego stanie się przedmiotem jakiegokolwiek 
powództwa osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej Wykonawca na swój własny koszt 
uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania SIP. 

7. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z SIP stanowiącego przedmiot 
Umowy przez Zamawiającego, w tym jego pracowników.  

8. Wykonawca dostarczy kody dostępu lub link aktywacyjny do SIP na wskazane przez Zamawiającego 
adresy poczty elektronicznej (załącznik nr 3 do Umowy), w taki sposób, aby użytkownicy uzyskali dostęp 
od dnia 19 listopada 2021 r., a w przypadku zawarcia Umowy po tej dacie – w terminie 2 dni roboczych 
licząc od dnia zawarcia Umowy. W przypadku zwiększenia liczby użytkowników w trakcie trwania 
Umowy, zgodnie z § 1 ust. 5, Wykonawca dostarczy kody dostępu lub link aktywacyjny do SIP w 
terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia. 

9. Dostarczenie kodów dostępu lub linku aktywującego oraz uruchomienie SIP podlegać będzie odbiorowi 
potwierdzonemu podpisanym bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Protokołem Odbioru. 
Zamawiający odmówi dokonania odbioru w przypadku stwierdzenia wad SIP lub niekompletności 
dostarczonych kodów dostępu. 

10. W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dostarczonych kodów dostępu lub linku 
aktywacyjnego Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad lub niekompletności,  
w którym Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad lub niekompletności, z zastrzeżeniem,  
że wszystkie czynności związane z dokonaniem odbioru, w tym odbioru poprawionego, muszą 
zakończyć się w terminie określonym w § 3 ust. 8 Umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o 
której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

11. Za datę odbioru Strony przyjmują datę podpisania ze strony Zamawiającego Protokołu Odbioru bez 
zastrzeżeń.  

12. W przypadku zwłoki trwającej co najmniej 2 dni, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 8 
Umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad SIP nie dłuższy 



 

 

niż 2 dni robocze, a po jego upływie, może odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną określoną w § 6 
ust. 1 pkt 3 Umowy.  

13. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający może wykonać w terminie  
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, o której mowa w ust. 12.  

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowo zrealizowany Przedmiot Umowy wynosi ……………………. zł 
brutto (słownie: ………………………………………………….), za świadczenie usługi dostępu do SIP dla 36 
użytkowników w okresie 24 miesięcy. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy (za maksymalnie 50 
użytkowników w okresie 24 miesięcy) nie przekroczy ………………….. zł brutto (słownie: 
…………………………). 

2. Miesięczny koszt dostępu dla jednego użytkownika wynosi ………… zł brutto (słownie: 
…………………………….).  

3. W przypadku skorzystania z Zamawiającego z postanowień § 1 ust. 5 (zwiększenie ilości dostępów do 
SIP), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone za każde dodatkowe konto imienne i stanowić 
będzie iloczyn:  
a) miesięcznego kosztu dostępu dla jednego użytkownika, oraz  
b) liczby dodatkowych kont imiennych, oraz  
c) liczby miesięcy obejmujących okres od dnia uruchomienia dodatkowego konta imiennego do końca 

okresu obowiązywania umowy.  
4. W przypadku, gdy uruchomienie dodatkowego konta nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, 

wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie ustalone w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za 
każdy dzień korzystania z dostępu do SIP za pośrednictwem konta.  

5. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 i 2 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
Umowy w szczególności z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, 
opłat celnych, kosztów dokumentacji, ewentualnych upustów i rabatów oraz uruchomienia SIP, jego 
aktualizacji, wynagrodzenie za udzielenie licencji do SIP, dostarczenia kodów dostępu lub linku 
aktywującego, oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi SIP, świadczenie usług wsparcia 
technicznego przez cały okres trwania Umowy.  

6. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 oraz 3, płatne będzie przelewem bankowym na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 (czternastu) dni od daty 
doręczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z 
kopią Protokołu Odbioru SIP. 

7. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 11, bez zastrzeżeń. 

8. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut 
Badawczy, 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 188 b, NIP: 5250009140. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura). 
10. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

odsetek ustawowych. 
12. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

na podstawie Umowy.  
13. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby 

trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
 



 

 

§ 5 

Gwarancja i usługi wsparcia technicznego 

W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest  

do udzielenia gwarancji obejmującej wady w działaniu SIP oraz do świadczenia usług wsparcia 

technicznego, przez cały okres obowiązywania licencji do SIP, m. in. poprzez:  

1. przyjmowanie zgłoszeń Zamawiającego dotyczących wad SIP w godzinach 8.15 – 16.15  
(od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zgłoszenia dokonywane  
po godzinie 16.15 traktowane są jako zgłoszone w dniu następnym; 

2. zgłoszenia zawierające dokładny opis wad będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie na nr tel.: 
………………... lub na adres poczty elektronicznej: ……………………………. 

3. usuwanie wad SIP niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie odpowiednio: 
a) 1 (jeden) dzień roboczy od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad krytycznych (tj. wad 

dotyczących kluczowych procesów i funkcjonalności, których niefunkcjonowanie lub niewłaściwe 
funkcjonowanie uniemożliwia korzystanie z SIP);  

b) 5 (pięć) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad niekrytycznych (tj. wad 
dotyczących pozostałych procesów i funkcjonalności, których niefunkcjonowanie nie ma istotnego 
wpływu na korzystanie z SIP); 

4. w przypadku utraty kodu dostępu lub linku aktywacyjnego do SIP Wykonawca jest zobowiązany  
do odtworzenia lub wymiany kodu dostępu lub linku aktywacyjnego w terminie do 3 dni roboczych 
licząc od dnia zgłoszenia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4.  

5. Gwarancja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi.  

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje  
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:  
1) w przypadku zwłoki w przekazaniu kodów dostępu lub linku aktywacyjnego i uruchomienia SIP  

w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy - w wysokości 50 zł, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad/ nieprawidłowości/ uszkodzeń SIP w okresie obowiązywania 
licencji (umowy), w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy zdanie pierwsze, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki;  

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 1 Umowy zdanie pierwsze.  

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych, o których mowa powyżej, z tym jednak zastrzeżeniem, że łączna wysokość odszkodowania  
nie może przekroczyć kwoty brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 zdanie pierwsze. 

3. Suma kar nie może przekroczyć 40 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust.1. 

4. Karę umowną, naliczoną na podstawie wezwania do zapłaty oraz Noty księgowej, Wykonawca wpłaci 

na rachunek bankowy Zamawiającego, którego numer będzie wskazany w wezwaniu, w terminie 

wskazanym w wezwaniu. 



 

 

§ 7 

Zmiana i odstąpienie od Umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie,  
w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym także 
realizowania Umowy niezgodnie z jej treścią, Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego  
w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy w tym trybie 
winno poprzedzać wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczenie dodatkowego co 
najmniej siedmiodniowego terminu na ich usunięcie.  

 

§ 8 

Finansowanie Umowy 

Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej, Działanie 

5.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

 

§ 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 wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/  

odpowiedzialne za wykonanie lub realizację 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)3 RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy, wykonania zadań lub 

praw związanych z jej realizacją lub ewentualnego dochodzenia, ustalenia, obrony roszczeń, a także w 

oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia prawnych 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 
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będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji 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. 

10. W związku z  koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu 

niezbędnym do realizacji postanowień Umowy, w zakresie niezbędnych do jej wykonania, Wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. Zawarcie umowy określonej w zdaniu poprzednim jest warunkiem koniecznym do 

rozpoczęcia współpracy i wykonania niniejszej Umowy.   

 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji Umowy oraz podpisania Protokołu Odbioru 
są:  
a) ze strony Zamawiającego: ……………………………….., tel.: ………………….., e-mail: ……………………………. 
b) ze strony Wykonawcy: …………………………………….., tel.: ………………….., e-mail: ……………………………. 



 

 

2. Zmiana wskazanych w Umowie danych osób, danych adresowych, numerów telefonów lub adresów e-
mail nie stanowi zmiany Umowy, nie wymaga zawarcia aneksu i może być dokonywana przez Stronę, 
której dotyczy oraz staje się skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią 
zawiadomienia, za pomocą poczty elektronicznej. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawcy, zobowiązany jest do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego, poprzez wskazanie firmy, siedziby i adresu tego 
Podwykonawcy.  

4. Wykonawca powierzając Podwykonawcy do wykonania przedmiot Umowy odpowiada za jego działania  
i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.  

5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

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

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  
ze Stron.  
 

Załączniki do Umowy:  

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Lista użytkowników SIP 

Załącznik nr 4 – Umowa dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

   …………...................................               ................................................ 
                Zamawiający                                                                            Wykonawca 

 


