Istotne Postanowienia Umowy
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez
Zamawiającego dzienników i wydawnictw periodycznych w wersji elektronicznej. Wykaz tytułów,
ich ilości i cenę rocznej prenumeraty 1 egzemplarza określa Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) systematycznej dostawy zamówionych przez Zamawiającego dzienników i wydawnictw
periodycznych w wersji elektronicznej umożliwiającej Zamawiającemu pobieranie z serwerów
Wykonawcy lub wydawcy i odczytywanie elektronicznych wydań w odpowiadającej im liczbie
prenumerat wskazanych dla danego tytułu w II części Formularza ofertowego;
2) dostarczenia zamówionej prasy w wersji elektronicznej nie później niż do godziny 7:30 w dniu
wydania czasopisma
3) uwzględniania zmian, dokonywanych przez Zamawiającego, w ilości zamawianych
egzemplarzy i liczbie tytułów przez cały okres obowiązywania umowy;
4) dochowania należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych przez niego narzędzi
informatycznych uzyskać wysoką jakość graficzną elektronicznych wydań tytułów prasowych.
3. Imienna lista, dostarczona przez Zamawiającego, zawierać będzie:
1) adresy e-mailowe pracowników NFOŚiGW, dla których ma być dostarczana prasa w wersji
elektronicznej;
2) tytuły prasy przypisane do poszczególnych pracowników;
3) ilość egzemplarzy każdego tytułu przypisane do poszczególnych pracowników.
§2
REALIZACJA UMOWY
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania listy, o której mowa w § 1 ust. 3, do 02.01.2020 r. oraz do jej aktualizacji wg swoich
potrzeb, w całym okresie obowiązywania umowy;
2) pisemnego złożenia reklamacji w przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem lub w przypadku
niemożności skorzystania przez zamawiającego z wersji elektronicznej zamówionej prasy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji, (o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2)
i usunięcia usterki zdalnie w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia nieprawidłowości.
3. W szczególnych przypadkach Zamawiający ma prawo dokonywania zmian przypisania tytułu do
innej osoby niż wcześniej wskazana w zamówieniu, przez cały okres obowiązywania umowy, po
uprzednim - również pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy w terminie 3-ch dni roboczych przed
planowaną zmianą.
§3
KARY UMOWNE
1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) oraz w § 2 ust. 2 powyżej,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) w przypadku elektronicznej prasy codziennej – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
2) w przypadku periodyków – 50 zł za każdy dzień opóźnienia.
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2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z ust. 1., Zamawiający może ją potrącić
z istniejącej między Stronami wierzytelności pieniężnej. Oświadczenie o potrąceniu składa się na
piśmie.
3. W przypadku opóźnień w wykonaniu zamówienia wskazanych w ust. 1, przekraczających 10 godzin
miesięcznie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia
wystąpienia okoliczności uprawniającej go do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wartość naliczonych kar umownych,
Zamawiający uprawniony jest do żądania jej naprawy na zasadach ogólnych.
§4
WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZEŃ
1. Strony przyjmują miesięczny okres rozliczeniowy.
2. Należność dla Zamawiającego naliczana będzie „z dołu” po wykonaniu dostaw w danym okresie
rozliczeniowym.
3. Wykonawca za zrealizowane dostawy będzie wystawiać fakturę najpóźniej do 10 dnia po upływie
miesiąca, którego płatność dotyczy.
4. Płatności będą następować w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury
VAT na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………. prowadzonym przez
……………………………... .
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej Zamawiający skompensuje
wynikającą z niej należność z fakturą za następny okres rozliczeniowy.
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach
danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie, m.in.
numer konta, numer NIP, adres firmy.
7. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść praw i obowiązków, ani wierzytelności
wynikających z umowy na osoby trzecie.
8. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
określoną na fakturze.
9. Ceny oszacowane z uwzględnieniem podatku VAT na dzień zawarcia niniejszej umowy uwzględnia
załącznik nr 1. Przy wystawianiu faktur VAT za dany miesiąc Wykonawca uwzględni zmiany stawki
VAT obowiązujące w dniu wystawienia tej faktury, z zastrzeżeniem § 4 ust. 12 Umowy Dostawca
gwarantuje niezmienność cen, o których mowa w Załączniku nr 1, zastrzeżeniem zmian cen
dokonywanych przez wydawców.
10. W przypadku zmiany przez wydawcę ceny netto, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej.
11. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ……………..…. zł brutto.
12. W przypadku niewykorzystania całkowitej kwoty, o której mowa powyżej, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia w tym zakresie, w tym roszczenie odszkodowawcze.
§5
DANE OSOBOWE
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej
części „Rozporządzeniem”.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą
Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
5. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane – imię, nazwisko,
nr telefonu pracowników Zamawiającego .
6. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.
7. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je
Zamawiającemu w ciągu 24 h.
8. 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.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§6
POUFNOŚĆ
1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji

dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że Wykonawca otrzyma
od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie.
2. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych w związku
z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od
Umowy.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020
roku.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego po miesiącu w którym dokonano
wypowiedzenia.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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§8
Po zakwalifikowaniu przedmiotu umowy przez Koordynatora Pomocy Technicznej będzie mógł on
zostać zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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