Załącznik Nr 2b do SIWZ

Projekt umowy
(Znak sprawy: PO VII WB 261.11.2020)

Umowa Nr ……
zawarta dnia ............................... 2020 r., w Lublinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Prokuraturą Okręgową w Lublinie,
ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin
NIP 712-22-91-114 , REGON 000000359
reprezentowaną przez:
Pana Roberta Malickiego – p.o. Prokurator Okręgowy w Lublinie
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul.
………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ………………..,
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,
stanowiącego załącznik do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …………. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z
siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), –
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12- 23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
1
2
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§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn.: „Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów komputerowych,
komputerów przenośnych, przełączników sieciowych i oprogramowania”
w zakresie części 4 zamówienia zwanego dalej: przedmiotem zamówienia lub
przedmiotem umowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje, w szczególności:
1) dostawę licencji pakietu oprogramowania biurowego, pochodzących
z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych wydawcy, w zakresie i na warunkach
określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ),
pozwalających na korzystanie z tego oprogramowania co najmniej na wskazanej
przez Zamawiającego liczbie stanowisk komputerowych,
2) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z dostarczonym
oprogramowaniem, w tym potwierdzającej uprawnienia do korzystania
z licencji na to oprogramowanie, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącymi integralną część
niniejszej umowy.
§3
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu
umowy i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy
zgodnie z tymi założeniami.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem
najwyższej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią
umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach
w należytym wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po
stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy
z postanowień umowy.
§4
Zasady współpracy
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy
realizacji przedmiotu umowy.
2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach
niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, z poszanowaniem powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej
konkurencji, ochrony informacji stanowiących informacje poufne każdej ze Stron
oraz interesów handlowych każdej ze Stron.
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3. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do informacji i środków technicznych
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub
zaniechania pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub
podwykonawców, jak za działania własne.
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§5
Termin i miejsce dostawy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 2, w terminie
do ……………4 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………….
Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie protokół odbioru bez uwag podpisany
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy,
w szczególności w zakresie ilości dostarczonych licencji lub specyfikacji
dostarczonego
oprogramowania,
która
nie
odpowiada
wymaganiom
Zamawiającego, może odmówić odbioru przedmiotu umowy, do czasu usunięcia
wad.
W sytuacji, o której mowa w ust. 4, za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień
dostarczenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego.
Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy,
określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
§6
Podwykonawcy
Wykonawca
wykona
przedmiot
zamówienia
osobiście/przy
pomocy
podwykonawców, którzy wykonają następujący zakres prac:.................................................
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy (w tym podwykonawców, którym powierzył
wykonanie części przedmiotu umowy) jak za działania własne. Wykonawca ponosi
wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z
realizacją przedmiotu zamówienia.
Zlecenie prac przez Wykonawcę firmie podwykonawczej możliwe jest wyłącznie
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie
wskazanym w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania
podwykonawcy.

Zgodnie z deklaracją Wykonawcy wskazaną w ofercie
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§7
Wynagrodzenie i płatności
Wynagrodzenie, które Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ……………… zł
brutto (słownie złotych: ……………………..).
Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 nie podlega zmianie i obejmuje
wszelkie występujące po stronie Wykonawcy koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 2.
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zostanie zapłacone w terminie 30
dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym
protokołem odbioru bez uwag, o którym mowa § 5 ust. 3 umowy.
Wykonawca winien wystawić fakturę zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług.
Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej
płatności”.
Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,
najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,
W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek
bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:
Prokuratura Okręgowa w Lublinie
ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin
NIP: 712-22-91-114
oraz numer niniejszej umowy.
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§8
Gwarancja i rękojmia
1.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……………. miesięcy1 od
daty podpisania protokołu odbioru bez uwag i świadczona będzie zgodnie z podanymi niżej
warunkami:
1) Zgłoszenia awarii sprzętu będą dokonywane telefoniczne na numer (….) ………….………,.
faksem na numer (….) ………….………. lub elektronicznie na adres: …………….,
2) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii oprogramowania, Wykonawca
usunie awarię lub wymieni oprogramowanie na nowe w ciągu 5 dni roboczych licząc od
momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,

2. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania
zakupionymi przedmiotami - w razie sprzedaży lub innej formy ich przekazania,
gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela.
3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca odpowiada za prawidłową
realizację wymagań Zamawiającego dotyczących gwarancji.
4. Jeżeli gwarancja producenta jest korzystniejsza niż warunki określone w niniejszym
paragrafie – zamawiający ma prawo skorzystać z gwarancji producenta.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. na okres 24 miesięcy.
§ 8a
Własność intelektualna i licencje
1. W ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia w niej określonego, Wykonawca
przeniesie na Zamawiającego licencje, sublicencje albo zapewni ich przeniesienie od
podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie, bez możliwości
wcześniejszego wypowiedzenia, co najmniej w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Warunki
korzystania z oprogramowania w ramach udzielonych licencji nie mogą być gorsze
od standardowych warunków oferowanych innym podmiotom przez osobę lub
podmiot, któremu przysługują prawa do tego oprogramowania, w tym muszą
obejmować co najmniej następujące pola eksploatacji:
a) wykorzystanie oprogramowania lub jego części na potrzeby Zamawiającego,
zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach do niej;
b) utrwalanie lub zwielokrotnienie oprogramowania na potrzeby Zamawiającego,
w celu sporządzenia kopii zapasowych;
2. Dla potwierdzenia praw do korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania
będącego przedmiotem umowy, Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające
udzielenie licencji w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. Wykonawca gwarantuje posiadanie wszystkich praw, w szczególności praw
własności
intelektualnej
(autorskich
praw
majątkowych,
udzielania
licencji/sublicencji, prawa do wykonywania praw zależnych) niezbędnych do
prawidłowej realizacji Umowy i zapewnia posiadanie tych praw w chwili
dostarczenia /udzielenia licencji Zamawiającemu. Wykonawca oświadcza, że
wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy jak również korzystanie z
otrzymanego oprogramowania przez Zamawiającego, nie będzie naruszać żadnych
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praw w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie będzie
obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
Jeżeli brak, ograniczenie lub utrata praw Wykonawcy, o których mowa w ust. 3,
spowoduje brak, utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego w całości lub części,
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt nabyć takie prawo na rzecz
Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni
elementy naruszające prawa osób trzecich, pod warunkiem, że modyfikacja lub
wymiana nie zaszkodzi funkcjonowaniu przedmiotu zamówienia ani nie zmniejszy
jego funkcjonalności.
W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób
trzecich objętych powyższym zapewnieniem w ust. 3, Wykonawca podejmie na swój
koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub
zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje
wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.
§9
Kary umowne i odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia w wykonaniu świadczenia, o którym mowa § 2 umowy,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5%
kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia. Opóźnienie Wykonawcy będzie liczona w stosunku do terminu, o
którym mowa § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Jeżeli opóźnienie w wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę przekroczy 5 dni
roboczych, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez konieczności
wyznaczenia terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty
kary umownej w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.
Strony dopuszczają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych, jednak do
wysokości nie większej niż 50% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1
umowy.
Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
Zamawiający może potrącić kary umowne z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie, w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.

§ 10
Zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie
zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu
zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy
i terminu płatności, w szczególności w przypadku:
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1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność
dokonania zmian w umowie,
2) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz,
analiz;
3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie
obowiązującego prawa w tym zakresie,
4) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą
każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które
zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w
szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne,
zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych,
5) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy / usługi
spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu
przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy,
6) wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze
sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku
polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na
rynku polskim) a wykonawca podczas sporządzania oferty dochował należytej
staranności w celu zweryfikowania dostępności oferowanego sprzętu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu
pod warunkiem, że funkcjonalność i wydajność sprzętu nie będzie gorsza niż
sprzętu zaoferowanego, a cena nie będzie wyższa niż cena wynikająca z oferty
Wykonawcy. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę
oferowanego sprzętu.
2. W opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio
zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania
przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad
rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub
wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w
tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia.
3. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca
wejdzie w posiadanie interpretacji podatkowej lub wyroku sądu dotyczącej podatku
od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która w sposób
niebudzący wątpliwości wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku
VAT, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej
interpretacji (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym
podatkiem VAT). Przy czym ww. możliwość zmiany umowy nie daje żadnej ze stron
skutecznego jednostronnego roszczenia o zmianę umowy.
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§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości
5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: …………. złotych
(słownie: ……………… zł).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad lub
usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar
umownych.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia.
Kwota w wysokości ……………. złotych (słownie: ……………… zł), stanowiąca 70%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca
…………. złote (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może
dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych,
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o
których mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w
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związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie
zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego
wezwania do zapłaty.
§ 12
Przelew wierzytelności
Wykonawca może przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę
trzecią za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 13
Poufność informacji
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w
poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w
jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem
umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie
„Informacjami Poufnymi”.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do
danych i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane
Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na
ich ujawnienie.
W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest
wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych
Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej
lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed
ich utratą, zniekształceniem oraz
2) dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
3) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy
których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o
wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do
skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie
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zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby
trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać
okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze
Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy
wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak
również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad
zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas
wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
§ 14
Ochrona danych osobowych
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a
Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Wykonawcę.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
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16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub
Umowy.
17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

§ 15
Postanowienia końcowe
Z zastrzeżeniem ust. 3 wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego – …………………, tel. …………….. e-mail. ………
2) ze strony Wykonawcy – ………………………………, tel. ……… e-mail. …….
Zmiana danych wskazanych w ust. 2 odbywać będzie się w formie pisemnego
powiadomienia strony i nie stanowi zmiany umowy.
Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie
na adresy podane w ust. 2. W przypadku nadania korespondencji pocztą albo
kurierem, za datę wniesienia jej do adresata, uznaje się datę nadania w placówce
pocztowej albo u kuriera.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a będące następstwem
nieprzestrzegania ww. przepisów.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z póź. zm.), rozporządzenia PE i Rady (UE)
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i 1004).
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
9. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………...,
W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

…………………..……………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)
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