
 

 

Umowa nr …./2022 

zawarta w Warszawie, 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 w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090, reprezentowanym przez 

…………………………………………………………., zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………..…………, zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy łącznie nazywani są Stronami. 

II. Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania 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 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie świadczenia na rzecz Zamawiającego usług 

eksperckich w zakresie procesu ewaluacji, w tym w szczególności:  

 wsparcia w dokonywaniu analizy merytorycznej aktów prawnych określających uwarunkowania 

ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów naukowych, 

 pozyskiwania interpretacji merytorycznych ww. aktów prawnych od Komisji Ewaluacji Nauki oraz 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

 wkładu merytorycznego do analizy wymagań biznesowych projektu System Ewaluacji Dorobku 

Naukowego zgodnie z zapotrzebowaniem zespołu analitycznego SEDN, 

 konsultowania rozwiązań systemu informatycznego tworzonego do obsługi ww. procesu  

w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 udziału w przygotowaniu i obsłudze procesu ewaluacji podmiotów naukowych,  

 udziału w przygotowaniu i obsłudze procesu odwołań do wyników ewaluacji podmiotów naukowych, 



 

 

 udziału w procesie przygotowywania oceny osiągnięć podmiotów naukowych przez zespoły 

eksperckie, przygotowywania procesu odwoławczego oraz przygotowywania procesu skarg na wyniki 

ewaluacji, 

 wsparcia technicznego i merytorycznego w ww. obszarze, 

 wsparcia OPI PIB we współpracy z Komisją Ewaluacji Nauki,  

 konsultacji przy przygotowywaniu i przetwarzaniu danych bibliometrycznych. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że usługi, o których mowa w ust 1, będą wykonywane bezpośrednio i 

osobiście przez ……………………………………… 

3. Wykonawca pracuje pod nadzorem wskazanej przez Zamawiającego osoby, wykonuje jej polecenia 

stosując się ściśle do jej wytycznych oraz polityki OPI PIB. Wykonawca raportuje postępy prowadzonych 

prac do wskazanej przez Zamawiającego osoby oraz informuje ją niezwłocznie o wiadomych dla 

Wykonawcy sytuacjach zagrożenia dla celów projektu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania, powstałych w wyniku świadczenia przez niego usług, 

dokumentów (materiały analityczne, zalecenia, modele procesów itd.) na wskazanym przez wskazaną 

przez Zamawiającego osobę zasobie udostępnionym Wykonawcy.  

5. Wykonawca będzie wykonywał objęte niniejszą umową usługi poza siedzibą Zamawiającego.  

6. W każdym przypadku, gdy będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego lub wynikać będzie z 

realizowanych usług, Wykonawca może być zobowiązany do wykonywania tych usług również w 

siedzibie Zamawiającego przy użyciu własnego sprzętu. 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w wykonaniu niniejszej umowy.  

2. W  sytuacji, o której mowa w §1 ust. 6 Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy 

odpowiednio przygotowane stanowisko w celu podłączenia sprzętu Wykonawcy, przy pomocy którego 

będzie on realizował przedmiot umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za ewentualny sprzęt udostępniany przez Zamawiającego, na którym będzie 

realizował przedmiot umowy, w tym ponosi ryzyko jego utraty, zniszczenia, awarii. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) posiada wykształcenie wyższe,  

b) bardzo dobrze zna:  

 zasady funkcjonowania systemu B+R w Polsce, 

 przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 zasady ewaluacji jakości działalności naukowej, 

 zasady funkcjonowania Komisji Ewaluacji Nauki, 

 przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 



 

 

c) posiada ….. letnie doświadczenie w procesie prowadzenia/obsługi procesu ewaluacji jakości 

działalności naukowej podmiotów naukowych1, 

d) posiada doświadczenie w procesie prowadzenia/obsługi procesu odwoławczego od wyniku ewaluacji 

podmiotów naukowych, 

e) posiada zdolności analityczne oraz umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów, 

f) posiada dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne, 

g) posiada znajomość popularnych baz bibliograficznych publikacji naukowych oraz zagadnień 

bibliometriii i naukometrii.  

h) posiada zawodowe doświadczenie, kwalifikacje oraz umiejętności wymagane do wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

1. Jeżeli w wyniku wykonywania usług, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca stworzy 

jakiekolwiek utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz je utrwali 

Strony ustalają, że prawa autorskie do tych utworów, z mocy niniejszej umowy oraz z chwilą ich 

przekazania Zamawiającemu przechodzą na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w 

postanowieniach niniejszej umowy. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa powyżej, dotyczy 

praw autorskich majątkowych na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą znaną techniką egzemplarzy 

utworu, w szczególności techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

b) w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału oraz egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż opisany w pkt. b) powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, 

d) modyfikowanie utworu. 

2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych zgodnie z ust. 1 nie będzie w żaden sposób ograniczone 

czasowo ani terytorialnie. 

3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje również przeniesienie prawa do 

korzystania i rozporządzania opracowaniami utworów (wykonywania praw zależnych). 

4. W przypadku gdyby do powstałego w ramach wykonywania usług objętych niniejszą umową utworu 

powstały autorskie prawa majątkowe wspólne – przysługujące współautorom utworu, przeniesienie 

praw autorskich majątkowych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu dotyczyć będzie udziału 

Wykonawcy w tych prawach, z zastrzeżeniem jednakże postanowień ust. 5. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że najpóźniej z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu, przysługiwać 

mu będzie pełnia praw autorskich majątkowych do utworu przekazywanego, oraz że będzie posiadał 

prawa do udzielenia zgód i zezwoleń, o których mowa w ust. 6. Przedstawienie utworów 

                                                           
1 Do uzupełnienia zgodnie z ofertą Wykonawcy 



 

 

współautorskich, jest możliwe tylko w sytuacji, w której pozostałymi współtwórcami są pracownicy 

Zamawiającego, których prawa autorskie majątkowe do utworu przysługują Zamawiającemu z mocy 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. Wykonawca z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu udziela Zamawiającemu zezwolenia na 

korzystanie z utworu w całości lub w dowolnych fragmentach (częściach) jak również zezwolenia na 

dokonywanie zmian w treści i formie utworu oraz na korzystanie z utworu bez wskazania jego twórcy. 

Zezwolenia mają charakter bezterminowy i nieodwołalny. 

7. Własność oryginalnych egzemplarzy utworu lub elektronicznych nośników z utrwalonym utworem 

przechodzi na Zamawiającego w momencie ich wydania. 

8. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie nadzoru autorskiego przed przystąpieniem do 

rozpowszechniania utworów. Z tytułu nadzoru autorskiego nie przysługuje Wykonawcy odrębne 

wynagrodzenie. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania swoich zobowiązań ze szczególną starannością, a także 

do: 

a) efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na ich realizację; 

b) bieżącego raportowania postępów prowadzonych prac do wskazanej przez Zamawiającego osoby 

oraz informowania go niezwłocznie o wiadomych dla Wykonawcy sytuacjach zagrożenia dla celów 

projektu; 

c) bieżącego udostępniania, powstałych w wyniku świadczenia przez niego usług, dokumentów 

(materiały analityczne, zalecenia, modele procesów itd.) na wskazanym przez wskazaną przez 

Zamawiającego osobę zasobie udostępnionym Wykonawcy; 

d) dbałości o właściwe zabezpieczenie udostępnionego mienia Zamawiającego przed kradzieżą 

i dostępem niepowołanych osób; 

e) zachowania w tajemnicy i należytego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich wszelkich 

danych i informacji o przedsiębiorstwie Zamawiającego, w których posiadanie Wykonawca wejdzie 

w trakcie wykonywania niniejszej umowy, postanowień niniejszej umowy, szczegółów współpracy 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wszelkich projektów, uzgodnień, planów, 

harmonogramów, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy jak również w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy (chociażby miały postać nieukończoną), jak również wszelkich 

innych danych i informacji mających dla Zamawiającego wartość gospodarczą z zastrzeżeniem 

postanowień § 11 ust. 7;  

f) dotrzymywania terminów wykonania poszczególnych zobowiązań, w szczególności w odniesieniu 

do terminów przyjętych w przedsiębiorstwie Zamawiającego związanych z realizacją aktualnie 

wykonywanych przez Zamawiającego usług. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności opisanych w § 1 ust. 1 umowy osobom trzecim, 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

(osobiste wykonanie umowy). 



 

 

3. W przypadku, gdy w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy, powstaną 

bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

386), bazy te z momentem powstania stają się własnością Zamawiającego. Zamawiający jest 

producentem powstałych baz danych w rozumieniu przepisów powołanej ustawy wraz prawami  

i obowiązkami z tego wynikającymi. 

§ 5 

1. Z tytułu wykonywania usług objętych niniejszą umową, w tym za przeniesienie praw autorskich w 

pełnym, określonym w § 3 zakresie, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięcznie w 

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

2. Kwota wynagrodzenia o której mowa w ust. 1 płatna będzie z dołu po dokonaniu odbioru przez 

Zamawiającego usługi świadczonej przez Wykonawcę za każdy pełny miesiąc trwania umowy. 

Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zostanie pomniejszone proporcjonalnie o pozostały do upływu 

pełnego miesiąca okres, przyjmując wówczas za pełny miesiąc okres 30 dni. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT, na wskazane w niej konto bankowe. Faktura VAT wystawiana jest na koniec miesiąca 

kalendarzowego, za który przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 14 dni od 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim zatwierdzeniu  

faktury VAT przez Zamawiającego. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.   

 

§ 6 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……………………….  do ………………………. .   

2. Umowa może zostać przedłużona jeśli zakres usług eksperckich określonych w § 1 ust. 1 będzie wymagał 

kontynuacji,  jednak nie dłużej niż do momentu wyczerpania kwoty ……………………………. zł brutto. Za 

każdy okres rozliczeniowy (pełny miesiąc) Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 

wskazanej w § 5 ust. 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z ważnych powodów 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Jako ważne powody strony będą przede wszystkim uznawały: trwającą powyżej 30 dni chorobę 

Wykonawcy, brak środków finansowych po stronie Zamawiającego, zmianę stanu prawnego i/lub 

faktycznego, na który nie ma wpływu Zamawiający (decyzje MEiN). Jeżeli umowę wypowiada 

Wykonawca bez ważnego powodu odpowiada za szkodę. 

3. W okresie wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany jest do dokończenia rozpoczętych  

i realizowanych świadczeń, przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powstałej przy 

świadczeniu przez niego usług oraz rozliczenia się z powierzonych materiałów. 

4. W przypadku niewykonania któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w ust. 3 i w razie nieuzupełnienia 

braków w dodatkowym terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości  3 000,00 zł. Kara umowna, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od 

doręczenia Wykonawcy pisma Zamawiającego wzywającego do zapłaty kary umownej. 



 

 

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności określonych w postanowieniach umowy - w 

wysokości 30 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia. 

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. 

 

§ 7 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku: 

a) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych zobowiązań umownych, w szczególności  

w odniesieniu do przyjętych w przedsiębiorstwie Zamawiającego terminów, 

b) naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 4 ust. 1 lit. d) niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. 

 

§ 9 

1. Wszelka korespondencja między Stronami, następować będzie: w formie wiadomości e-mail  

na adres …………………….. ze strony Zamawiającego i ……………………… ze strony Wykonawcy. Każda ze Stron 

potwierdzi przesłanie odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej, przy czym dla określonych w 

umowie terminów wiążący jest dzień otrzymania wiadomości e-mail. Osobą upoważnioną do kontaktów 

jest jedna z poniżej wymienionych osób: …………………………………. (ze strony Zamawiającego) oraz 

…………………………………. (ze strony Wykonawcy). 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych instytucji nadzorującej działalność 

Zamawiającego - Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz instytucjom uprawnionym do kontroli 

prawidłowości realizacji zadań Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im 

obowiązków. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o prawach przysługujących instytucjom 

uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji zadań Zamawiającego, w szczególności o dostępie do 

pełnej informacji dotyczącej zasad niniejszej umowy, prawie do wglądu do niniejszej umowy i 

uzyskiwania kopii w celach związanych z kontrolą prawidłowości realizacji zadań Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany o prawie do wglądu, poprawiania i usuwania swoich 

danych osobowych z zastrzeżeniem, że zgoda na przetwarzanie danych jest niezbędna do wykonania 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany, że administratorem w/w danych jest Ośrodek 

Przetwarzania Informacji - Państwowy  Instytut Badawczy z siedzibą przy Al. Niepodległości 188b, 

00-608 Warszawa, a dane zbierane są w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy. 

 

 

 

 



 

 

§ 10 

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 Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną. 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)  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 

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

obowiązek zarchiwizowania dokumentów oraz ustawach podatkowych na podstawie których ma 

obowiązek rozliczania należności publicznoprawnych wynikających z umowy. 

4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi 

informatyczne, doradcze, prawne lub audytowe. 

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

wykonania. 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 rozliczania należności 

publicznoprawnych będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku w którym obowiązek ten 

powstał. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, 

a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od zamawiającego dostępu do jego danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

7. Wykonawcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia 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.  

9. Zamawiający na podstawie art. 29 oraz 32 ust. 4 RODO upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych 

osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń określonych przedmiotem niniejszej 

umowy. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych  

w procesach OPI PIB, w których Wykonawca uczestniczy w związku z realizacją swoich obowiązków 

umownych. Jednocześnie, wraz z nadanym upoważnieniem, Wykonawca zobowiązuję się do 

przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami 

obowiązującymi u Zamawiającego dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
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10. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 9 wygasa najpóźniej z dniem jego odwołania albo rozwiązania lub 

wygaśnięcia niniejszej umowy. 

11.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi 

regulacjami Zamawiającego dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

12.  Wykonawca zobowiązuję się jednocześnie do: 

a) zachowania w tajemnicy danych osobowych jak również innych informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 419), do których mam lub będę miał dostęp  

w związku z wykonywaniem zleconych zadań, 

b) niewykorzystywania danych osobowych oraz innych informacji w celach pozaumownych, o ile nie są 

one publicznie dostępne, 

c) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych oraz innych informacji 

d) stosowania się do technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczenia informacji, w tym danych 

osobowych, obowiązujących w OPI PIB.  

 

§ 11 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania całkowitej poufności wszelkich istotnych informacji 

odnoszących się do drugiej Strony (informacje poufne). Informację poufną stanowią informacje 

uzyskane przez Wykonawcę 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 2020 r. poz. 1913) oraz wszystkie informacje uzyskane w związku z realizacją zadań określonych 

Umową. Za informację poufną uznaje się również dla potrzeb 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 została dostarczona 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) 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. Obowiązek zachowania informacji poufnych obowiązuje Wykonawcę również przez okres 5 lat po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy bez względu na sposób i tryb rozwiązania lub 

wygaśnięcia. Zwolnienia Wykonawcy z obowiązku poufności dokonuje Zamawiający w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

5. Strony ustalają, iż Informacje Poufne i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują: 

a) informacji, które zostały upublicznione lub których możliwość upublicznienia wynika wprost  

z przepisów polskiego prawa; 

b) informacji, które znane były Wykonawcy przed ich ujawnieniem przez Zamawiającego,  

c) informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia oraz 

informacji wynikających z przetworzenia tych informacji, z tym zastrzeżeniem jednak, że nie stały 

się one znane w wyniku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających  

z niniejszej Umowy. 

6. Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji 

poufnych w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. W każdym takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o obowiązku ujawnienia informacji poufnych, 

na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, chyba że takiemu 

poinformowaniu sprzeciwiałyby się obowiązujące przepisy prawa; 

b) ujawnienia tylko takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez prawo; 

7. Nie stanowi naruszenia niniejszej umowy przekazanie informacji poufnych, jeżeli ich przekazanie jest 

niezbędne do realizacji niniejszej Umowy, osobom trzecim takim jak: 

a) Ministerstwo Edukacji i Nauki i jego organy, komisje, zespoły oraz członkowie gremiów wchodzący 

w ich skład na podstawie wyboru, mianowania, powołania etc.;  

b) osoby i podmioty gospodarcze uczestniczące w spotkaniach i naradach organizowanych przez 

Zamawiającego, chyba iż Zamawiający wyłączy lub wyraźnie ograniczy zakres przekazywanych danej 

stronie informacji poufnych.  

 

§ 12 

1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony mają prawo do dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w tym w szczególności 

terminu jej realizacji.  

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrzy sąd powszechny właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z jej Stron. 



 

 

6. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

  

 

 


