UMOWA nr ………/…….…./NFK
zawarta w dniu ………… 20… r. w Warszawie pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Warszawie,
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, nr identyfikacyjny NIP: 522-00-18-559, REGON: 142137128
reprezentowanym przez:
Roberta Czarneckiego – Dyrektora Biura NFOŚiGW, Pełnomocnika
Janusza Topolskiego – Głównego Księgowego, Pełnomocnika
zwanym dalej Zamawiającym,
a

Nazwa , adres, adres, nr identyfikacyjny NIP: ……………………………….., REGON: ………………………..; Numer KRS:
……………………….

reprezentowanym przez:
……………… – …………………………

zwanym dalej Wykonawcą,
Zamawiający i Wykonawca, w niniejszej Umowie zwani także z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”, zawierają
Umowę o następującej treści:

1.

2.
3.
4.

5.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest realizacja i obsługa szkoleń i konferencji on-line w studiu, a także montaż
materiału wideo ze szkoleń i konferencji, zgodnie z zakresem i specyfikacją zawartą w OPZ (Załącznik nr 1
do umowy) będącym integralną częścią Umowy.
Szkolenia i konferencje z montażem zostaną przeprowadzone w liczbie od min. 6 do max. 10 w formie
nagrań w studiu, a montaże 40 w formie on-line.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia prelegentów i prezentacji multimedialnych podczas szkoleń
i konferencji w studiu oraz osób wypowiadających się w zapowiedzi, realizowanych przez Wykonawcę
oraz przekazania materiałów wideo do montażu ze szkoleń i konferencji oraz wideo-zapowiedzi,
realizowanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy elementów graficznych do wykorzystania
podczas szkoleń i konferencji oraz do montażu, do przygotowania plansz, tła i elementów graficznych,
m.in. belek z podpisem prelegentów.
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6. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa
majątkowe oraz prawa zależne do Dzieła, jako całości oraz jego fragmentów, na zasadach określonych w
§4.
7. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany przy niezbędnej pomocy udzielonej przez
NFOŚiGW.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej staranności.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczną wiedzę,
niezbędne do należytego wykonania zobowiązań umownych.

1.

2.

3.

4.

§2
Wynagrodzenie
NFOŚiGW zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu należycie wykonanego przedmiotu umowy
określonego w § 1 ust. 1 za każde szkolenie / konferencję on-line przeprowadzonych w studio, wraz z
montażem, w wysokości …………………. zł netto (słownie: ………………………………….. złotych 00/100), co
stanowi ………………………. zł brutto (słownie: ………………………….. złotych 00/100) w tym należny podatek 23
% VAT, za każde nagranie wideo-zapowiedzi wraz z montażem, w wysokości …………………. zł netto
(słownie: ………………………………….. złotych 00/100), co stanowi ………………………. zł brutto (słownie:
………………………….. złotych 00/100) w tym należny podatek 23 % VAT, za każdy montaż materiału ze
szkolenia / konferencji on-line w wysokości …………… zł netto (słownie: ………………………………………… złotych
00/100), co stanowi ………………………. zł brutto (słownie: ………………………….. złotych 00/100) w tym należny
podatek 23 % VAT do końca trwania umowy.
Kwota przeznaczona na realizację umowy wynosi ……………………… (słownie: …………………………………..
złotych 00/100), co stanowi ………………………. zł brutto (słownie: ………………………….. złotych 00/100) w tym
należny podatek 23 % VAT.
Jeśli kwota przeznaczona na realizację umowy zostanie wykorzystana przed upływem trwania umowy,
umowa zakończy się. Jeśli do dnia 31.12.2022 r. kwota przeznaczona na realizację umowy nie zostanie
wykorzystana umowa może zostać przedłużona o kolejne trzy miesiące w celu wykorzystania
przeznaczonej kwoty.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
Umowy i obejmuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1,
przeniesienie na NFOŚiGW majątkowych praw autorskich, zezwolenie na wykonywanie autorskich praw
zależnych oraz przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie przez NFOŚiGW autorskich praw
zależnych, a także prawa własności egzemplarzy utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu
umowy.
§3
Zapłata wynagrodzenia

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w banku ………………………………………….. nr konta bankowego …………………………………………., każdorazowo za
wykonanie jednego szkolenia lub konferencji on-line w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

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, na podstawie uprzednio podpisanego protokołu odbioru (Załącznik nr 3) bez
zastrzeżeń Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2, jest rachunkiem
rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności
gospodarczej.
Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący w wykazie
podmiotów będących podatnikami VAT, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług
lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.
W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze
i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku i
nazwy banku. (Zamiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywana w
formie jednostronnego powiadomienia)
Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie 21-dniowego terminu
płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Strony umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
Jeżeli w wyniku zmiany obowiązujących przepisów nastąpi zmiana stawki podatku VAT, dopuszcza się
zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy dotychczasową a nową stawką
podatku VAT.
W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca będzie uprawniony do
dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
§4
Protokół

1. W terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 1 (rozumianych jako
realizacja szkolenia lub konferencji, nagranie i przekazanie montażu wideo ze szkolenia /konferencji),
zostanie sporządzony protokół odbioru zrealizowania usługi, podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę.
2. Wzór Protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
§5
Prawa Autorskie
1. W ramach wynagrodzenia, określonego w §2 ust. 1, z chwilą podpisania protokołu odbioru zrealizowania
usługi, bez zastrzeżeń NFOŚiGW, o którym mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, na
następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

3

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – 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 w czasie
przez siebie wybranym;
4) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
5) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,
6) wykorzystanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informatycznych
i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
7) korzystanie z utworu w całości lub z jego części oraz łączenie z innymi utworami, opracowanie
poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki,
zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
8) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej
albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i
integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową, bądź telewizyjną, transmisja
komputerowa (sieć szerokiego dostępu, Internet), łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,
9) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub fragmentów utworu wszystkimi dostępnymi technikami, w
tym w szczególności poprzez drukowanie, kopiowanie, wytwarzanie techniką drukarską,
wprowadzanie do pamięci komputera, skanowanie, nagrywanie na elektroniczne nośniki
informacji, np. CD, DVD, pendrivy,
10) obrót oryginałem lub egzemplarzami utworu lub jego fragmentów poprzez: wprowadzanie do
obrotu, użyczanie, rozdawanie egzemplarzy, rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych
i promocyjnych, w szczególności dotyczących działalności NFOŚiGW,
11) rozpowszechnianie całości lub części utworu w inny sposób poprzez: wprowadzanie do Internetu
lub do innych sieci komputerowych, publiczne wystawianie, wyświetlanie, wykorzystanie utworu
lub jego elementów w dziełach wizualnych lub audiowizualnych, publikację na platformach
cyfrowych,
12) wykorzystywanie w całości lub w części w działalności statutowej NFOŚiGW.
2. Wykonawca oświadcza, że będzie mu przysługiwać całość majątkowych praw autorskich do utworów
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy bez jakichkolwiek wad prawnych, obciążeń, praw lub roszczeń
osób trzecich oraz prawo własności nośników danych, na których te utwory zostały
3. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1, w ramach
wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę na wyłączne wykonywanie przez
NFOŚiGW autorskich praw zależnych do utworów w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz
przenosi na NFOŚiGW wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
określonego w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na polach
eksploatacji, o których mowa w ust. 1.
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4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność
egzemplarzy utworów i nośników, na których utwory te zostały utrwalone.
5. Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do korzystania z elementów przedmiotu
umowy, które mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w zakresie uprawnień wskazanych w poprzednich ustępach, od daty ich
przekazania Zamawiającemu do daty nabycia autorskich praw majątkowych, o której mowa w ust. 1
przez Zamawiającego a Wykonawca zapewnia, że korzystanie takie nie będzie naruszać praw osobistych
lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek
dodatkowych opłat.
6. W przypadku skierowania do zamawiającego jakichkolwiek roszczeń związanych z wykonywaniem przez
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej
umowy Wykonawca pokryje te roszczenia w pełnej wysokości na każde żądanie Zamawiającego.
§6
Kary umowne
1. W przypadku nie przystąpienia w terminie przez Wykonawcę do wykonywania obowiązków umownych
lub przerwania ich wykonywania z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy i zlecenia jej wykonania innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy oraz do
żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w §2
ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy należy się wynagrodzenie za prawidłowo
wykonaną i odebraną część umowy.
3. W przypadku nienależytego wykonania Umowy (tj. przeprowadzenie szkolenia/konferencji lub montażu
materiału wideo ze szkolenia/konferencji lub nagrania wideo-zapowiedzi) z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2
ust 1 za poszczególne usługi, które zostały nienależycie wykonane (tj. przeprowadzenie
szkolenia/konferencji lub montażu materiału wideo ze szkolenia/konferencji lub nagrania wideozapowiedzi). Wykonawca zapłaci karę za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
tzn.:
1) niezapewnienia nagrań spełniających wymagania ustalone przez Zamawiającego,
2) niezapewnienia profesjonalnego sprzętu umożliwiającego zarejestrowanie oraz transmisję on-line
danych w sposób bezproblemowy i zapewniający dobrą jakość audiowizualną,
3) niezapewnienia wysokiej niezawodności, przepustowości oraz dostępności podczas transmisji online, określonej w zapytaniu ofertowym co może doprowadzić do przerwania lub złej jakości obrazu
transmisji,
4) niezapewnienia, zaplecza technicznego spełniającego wymagania ustalone przez Zamawiającego,
5) nieprzekazania Zamawiającemu poprzez transfer internetowy, pytę cd lub pendrivie zmontowanego
materiału wideo.
4. W przypadku opóźnienia w przekazaniu linku do rejestracji uczestników w terminie określonym w Opisie
Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20% wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia/konferencji, o którym mowa w §2 ust. 1.

5

5.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może
żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% całego wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 2.
6. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 8, podczas wykonywania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% kwoty całego wynagrodzenia, określonej w § 2 ust. 2, za każdy przypadek stwierdzonego
naruszenia zasad.
7. Naliczone kary umowne mogą się kumulować, z zastrzeżeniem, iż nie można dwukrotnie nałożyć kary
umownej za to samo zachowanie.
8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od kar umownych,
o których mowa w niniejszej umowie, gdy wysokość poniesionej przez NFOŚiGW szkody przewyższać
będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający
może dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, aż do wysokości poniesionej szkody.
9. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez NFOŚiGW kary umownej, NFOŚiGW jest uprawniony do
potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość naliczonej kary i
tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
10. W przypadku powierzenia, za zgodą Zamawiającego, wykonania przedmiotu umowy albo niektórych jego
elementów innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania tych podmiotów jak
za własne.
11. W przypadku powtarzających się (co najmniej trzykrotnie) zaniedbań po stronie Wykonawcy,
o których mowa w ust. 3, 4 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem jak w ust. 5.
Z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, NFOŚiGW może skorzystać w terminie 14 dni od
stwierdzenia po raz trzeci uchybień.
12. Ewentualny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi być zgłoszony w trakcie
trwania spotkania przez osobę upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego osobie upoważnionej
do kontaktu ze strony Wykonawcy. Zgłoszenie ewentualnych zaniedbań musi się odbyć w formie
pisemnej.
13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo rozwiązania albo odstąpienia od umowy.
14. W okresie obowiązywania umowy lub po jej zakończeniu Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec
Zamawiającego za wszelkie szkody, wydatki koszty poniesione przez Zamawiającego w przypadku, gdy
będą one wynikać z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
15. W przypadku roszczeń kierowanych do Zamawiającego związanych z korzystaniem przez Zamawiającego
z wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, a w szczególności związanych z
naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych oraz dóbr osobistych osób trzecich,
Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia w pełnej ich wysokości.
16. W przypadku braku możliwości odbycia się konferencji z uwagi na wystąpienie tzw. siły wyższej,
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie.
§7
Dane osobowe
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1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

Zamawiający będący administratorem danych powierza Wykonawcy będącemu podmiotem
przetwarzającym dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”),
na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.
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.
Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane uczestników szkolenia w
zakresie imienia i nazwiska.
Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu
realizacji Umowy.
Wykonawca jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych
danych: utrwalanie, przechowywanie, ujawnianie poprzez przesłanie – które są w minimalnym zakresie
niezbędne do realizacji celu o którym mowa w ust. 4 powyżej.
Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z
Rozporządzeniem, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub
wolności osób, których dane dotyczą.
Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
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 do w realizacji
celu niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych,
w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b)
Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu. Wykonawca
zapewnia ponadto, że osoby o których mowa w niniejszym ustępie będą przetwarzały dane osobowe
zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie zwróci
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie.
Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je
administratorowi w ciągu 36 godzin.
Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, w godzinach pracy
Wykonawcy, mającej na celu weryfikację czy Wykonawca spełnia obowiązki wynikające z niniejszej
Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.
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14. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z
treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupoważnionym.
15. 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 u
Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych
powierzonych przez Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

5.

§8
Klauzula poufności
Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji dotyczących
Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie.
Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych, nie
będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących
przepisów prawa lub Umowy.
Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku
z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu, odstąpieniu jak i po rozwiązaniu
Umowy.
Ograniczenia określone w § 8 ust. 1 Umowy nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób
trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji
oraz informacji, które są publicznie znane.
§9
Upoważnienie
Do odbioru usługi oraz wykonywania niezbędnych w tym zakresie czynności Zamawiający upoważnia
…………………………….. lub w zastępstwie ………………………………………...

§ 10
Zmiany treści umowy i rozstrzyganie sporów
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku powstania sporów wynikających z niniejszej umowy strony podejmą próbę ich rozwiązania na
drodze polubownej.
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3. Sądem właściwym jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 11
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
Określenie „dni” użyte w umowie, Strony rozumieją, jako dni kalendarzowe,
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie
braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Oferta Wykonawcy
3) Protokół odbioru
Wykonawca

......................................................

Zamawiający

..................................................
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Załącznik nr 3
Wzór
Protokołu Odbioru
Zgodnie z umową nr ……/…../NFK z dnia …………………. Potwierdzam odbiór w dniu….:
1) …………………..
2) ……………
3) ……………
Wszystkie materiały zostały przygotowane i wykonane prawidłowo, zgodnie z umową.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron.

………………………

………………………………….
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