
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Istotne Postanowienia Umowy 
 

§ 1 
PRZEDMIOT  UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznej platformy prasowej 

(internetowej bazy wiedzy z zakresu prawa, rachunkowości i treści ogólnoinformacyjnych) dla 
pracowników NFOŚiGW w 2020 r. (część III zamówienia).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) ciągłości świadczenia usługi zamówionej przez Zamawiającego, tj. dostępu do elektronicznej 

platformy prasowej umożliwiającej Zamawiającemu pobieranie i odczytywanie zawartych na 
niej informacji; 

2) dochowania należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych przez niego narzędzi 
informatycznych uzyskać wysoką jakość graficzną przekazywanych za pomocą platformy treści 
informacyjnych. 

 
§ 2 

REALIZACJA  UMOWY 
1. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego złożenia reklamacji do świadczonej usługi. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji, o której mowa w § 2 ust. 1 i usunięcia 

usterki w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia nieprawidłowości. 
 

§ 3 
KARY  UMOWNE 

 
1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 50 za każdą godzinę braku dostępu do usługi opisanej 
w § 1.  

2. Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od daty otrzymania 
pisemnego wezwania do zapłaty.  

3. W przypadku opóźnień w wykonaniu zamówienia wskazanych w ust. 1, przekraczających 24 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 odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający ma prawo do 
naliczenia kary w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i żądania zwrotu 
kwoty wynagrodzenia za niewykorzystany okres.  

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. Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy wynosi ………. zł brutto wraz z należnym podatkiem VAT.   
2. Wynagrodzenie z tytułu umowy płatne będzie „z góry” w dwóch ratach.  

1) I rata do 21 stycznia 2020 r.  
2) II rata do 21 lipca 2020 r.   
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3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.  
4. Płatności będą następować w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………. prowadzonym przez 
……………………………... . 

5. 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. 

6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść praw i obowiązków, ani wierzytelności 
wynikających z umowy na osoby trzecie. 

7. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 
określoną na fakturze. 

 
§ 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 
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.  
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§ 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. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jedynie gdy wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy. 

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. 

 
 

§ 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: 
 
 

 

 


