Istotne Postanowienia Umowy
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez
Zamawiającego dzienników i wydawnictw periodycznych w wersji papierowej. Wykaz tytułów, ich
ilości i cenę rocznej prenumeraty 1 egzemplarza określa Załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostarczania do siedziby Zamawiającego, znajdującej się w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A
prasy codziennej i periodyków w wersji papierowej codziennie do godziny 7.00, od poniedziałku
do piątku (dni robocze), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2) pakowania, segregowania i oznaczania dostarczanych tytułów wg imiennej listy dostarczonej
przez Zamawiającego ;
3) uwzględniania zmian, dokonywanych przez Zamawiającego, w ilości zamawianych
egzemplarzy i liczbie tytułów przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Imienna lista, dostarczona przez Zamawiającego, zawierać będzie:
 imiona i nazwiska pracowników NFOŚiGW, dla których ma być dostarczana prasa;
 adres miejsca dostarczenia;
 tytuły prasy przypisane do poszczególnych pracowników;
 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 02.01.2021 r. oraz do jej aktualizacji wg
swoich potrzeb, w całym okresie obowiązywania umowy;
2) codziennego odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i godzinie, o których mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1);
3) codziennego sprawdzania zawartości paczki z dostarczonym wraz z prasą dowodem dostawy;
4) pisemnego złożenia reklamacji w przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4)
i dostarczenia prasy lub periodyków zgodnie z zamówieniem:
1) prasy codziennej – w dniu wydania, nie później niż do 3 godzin od chwili zgłoszenia
reklamacji;
2) periodyków – w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
3. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu przez cały okres obowiązywania
umowy, po uprzednim 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 prasy codziennej – 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
2) w przypadku periodyków – 30 zł za każdy dzień opóźnienia.
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.
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3. W przypadku opóźnień w wykonaniu zamówienia wskazanych w ust. 1, przekraczających
10 godzin miesięcznie w przypadku pracy codziennej lub 5 dni miesięcznie w przypadku
periodyków, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia
wystąpienia okoliczności uprawniającej go do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 15 niniejszej umowy.
5. 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 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej
faktury VAT, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem
platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania przez Wykonawcę faktur
drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury@nfosigw.gov.pl. Za datę doręczenia faktury drogą
elektroniczną uznaje się dzień otrzymania maila przez Zamawiającego na adres wskazany
w zdaniu poprzedzającym.
5. Płatności będą realizowane na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………………….
prowadzonym przez ……………………………...
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym lub
imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności
gospodarczej.
7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności wyłącznie na rachunek widniejący
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług lub przy użyciu
mechanizmu podzielonej płatności.
8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej Zamawiający skompensuje
wynikającą z niej należność z fakturą za następny okres rozliczeniowy.
9. 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.
10. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść praw i obowiązków, ani wierzytelności
wynikających z umowy na osoby trzecie.
11. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
określoną na fakturze.
12. 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.
13. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen, o których mowa w Załączniku nr 1, zastrzeżeniem
zmian cen dokonywanych przez wydawców.
14. W przypadku zmiany przez wydawcę ceny netto, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej.
15. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ……………..…. zł brutto.
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16. 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. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz.U. UE L 119s. 1 – dalej RODO)..
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, będącemu Podmiotem przetwarzającym, na podstawie art.
28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
3. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane – imię, nazwisko,
nr telefonu pracowników Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą
Umową, RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781 t.j.) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa
osób, których dane dotyczą.
5. Wykonawca jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania
powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji
celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających zgodność z RODO, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to
jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
i są niezbędne w realizacji celu niniejszej Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 lit.
b) rozporządzenia, powierzonych do przetwarzania danych przez osoby, które upoważni do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym lub świadczenia przez nich usług na rzecz
Podmiotu przetwarzającego na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, jak i po ustaniu
zatrudnienia lub zaprzestaniu świadczenia usług.
10. 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.
11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.
12. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania niezwłocznie zwraca Zamawiającemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
13. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych
osobowych
w
ciągu
24
godzin
od
pierwszego
zgłoszenia
na
adres
inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl oraz umożliwia Zamawiającemu uczestnictwo
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w czynnościach wyjaśniających i informuje Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego
o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia. Powiadomienie
o stwierdzeniu naruszenia powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją
dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego spełnienie
obowiązku powiadomienia organu nadzoru, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
14. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
15. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania
powierzonych danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o ile
taki obowiązek wynika z RODO. Wykonawca udostępnia na żądanie Zamawiającego prowadzony
rejestr.
16. W miarę możliwości 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. W razie wpływu do Wykonawcy żądania
w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane, Wykonawca niezwłocznie
informuje o tym Zamawiającego. Udzielając informacji, Wykonawca przekazuje dane nadawcy
i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.
17. Wobec udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku z realizacją niniejszej
Umowy, danych osobowych osób występujących w imieniu Wykonawcy, takich jak pracowników,
pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników lub innych osób, wskazanych
jako osoby do kontaktów w kontekście realizowanej relacji, Wykonawca zobowiązuje się do
poinformowania tych osób, poprzez doręczenie im dokumentu stanowiącego załącznik nr …….. do
niniejszej Umowy:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zamawiającemu,
2) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich
dane osobowe na zasadach określonych w przekazywanym dokumencie,
3) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane,
4) o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych przez
Zamawiającego.
Dodatkowo, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
Zamawiającemu potwierdzenia przekazania ww. informacji.
§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 2021 roku do dnia 31 grudnia
2021 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.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§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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