Rozdział III
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA RAMOWA NR COI [•] (COI-ZAK.262.10.2022)
na świadczenie usługi dotyczącej wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów
informatycznych przez wyspecjalizowany zespól informatyczny
zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron, w Warszawie, zwana dalej „Umową
Ramową”, pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 132-136, 02 – 305
Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000372110, NIP
7252036863, REGON 100999489, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
[…]
a
[…] z siedzibą w […], przy ul. […] wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd […], […] Wydział Gospodarczy pod numerem KRS […], NIP […],
REGON […], zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:
[…]
Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej treści Umowy „Stronami”, a indywidualnie
również „Stroną”.
W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
świadczenia usługi dotyczącej wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych
przez wyspecjalizowany zespól informatyczny, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej: „Pzp”,
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 140 000 euro w
celu zawarcia umowy ramowej, Strony zgodnie postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści,
zwaną dalej „Umową Ramową”:
§ 1.
DEFINICJE

Terminy lub zwroty użyte w Umowie ramowej oraz Umowie wykonawczej posiadają następujące
znaczenie:
Termin

Administrator

Dokumentacja

Definicja
Administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 (dalej: RODO).
Ogół dokumentów dotyczących utworzenia i utrzymania
oprogramowania oraz wszystkie inne dokumenty wytworzone w
trakcie realizacji Umowy Wykonawczej.
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Dni Robocze

Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Oferta/oferta

Oferta złożona przez Wykonawcę w wyniku Zaproszenia do składania
ofert, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy Wykonawczej.

Oferta Wykonawcy

Oferta złożona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, w
wyniku którego została zawarta Umowa Ramowa, stanowiąca załącznik
nr 4 do Umowy Ramowej.

Okres rozliczeniowy

Każdy pełny dwumiesięczny okres realizacji prac składających się na
przedmiot Umowy Wykonawczej, liczony od dnia zgłoszenia
Zamawiającemu dostępności, zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy
Wykonawczej, przez pierwszego Konsultanta realizującego powierzone
mu prace w ramach Zlecenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy
Wykonawczej.

Konsultant

Osoba wchodząca w skład wyspecjalizowanego zespołu
informatycznego Wykonawcy lub Podwykonawcy, o określonych
kwalifikacjach (zwanych również „Specjalnością”), zapewniona przez
Wykonawcę i oddelegowana do realizacji Umowy Wykonawczej,
wybrana w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Wykonawczego w
ramach Umowy Ramowej.

Podwykonawca

Każdy podmiot, z którym Wykonawca zawarł pisemną odpłatną umowę
na wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy Wykonawczej.
Podwykonawcą nie jest osoba, którą Wykonawca dysponuje w sposób
bezpośredni (osoby samozatrudnione, osoby fizyczne zatrudnione
przez Wykonawcę w ramach umów cywilnoprawnych).

Pzp

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

Roboczogodzina (rbh)

Jednostka rozliczeniowa pracy jednego Konsultanta, przyjęta na
potrzeby niniejszej umowy składająca się z 60 minut zegarowych.

RODO

Rozporządzenie 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.

Siła Wyższa

Zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą
Strony powołującej się na wypadek Siły Wyższej, niemożliwe do
przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie Siły Wyższej nie
obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Stronę
należytej staranności.

Strona

Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu.

Strony

Łącznie: Zamawiający i Wykonawca.

Umowa Ramowa

Niniejsza umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami.

Umowa Wykonawcza

Umowa, o której mowa w art. 312 Pzp wraz ze wszystkimi aneksami i
załącznikami zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie Zamówienia Wykonawczego pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą będącym stroną Umowy Ramowej.
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Zamówienie Wykonawcze

Zamówienie, o którym mowa w art. 314 ust. 1 pkt 3 Pzp, udzielone
Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach
Umowy Ramowej obejmujące prace związane z wytwarzaniem lub
wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych przez
Konsultantów.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
Zaproszenie do złożenia oferty
Zamówienia Wykonawczego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
lub Zaproszenie
Umowy Ramowej.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem Umowy Ramowej (dalej: „Przedmiot Umowy”) jest określenie warunków udzielania
i realizacji Zamówień Wykonawczych na realizację prac związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem
lub utrzymywaniem systemów informatycznych Zamawiającego lub Ministra Cyfryzacji przez
udostępnionych przez Wykonawcę Konsultantów, zwanych dalej ‘Usługami’.

2.

Szczegółowe minimalne wymagania wobec Konsultantów, w tym kwalifikacje (zwane w Umowie
Ramowej „Specjalnością”) oraz zakres obowiązków Konsultantów niezbędnych do realizacji
Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej („Opis
Przedmiotu Zamówienia”), przy czym szczegółowy zakres realizowanych (zlecanych) prac
Konsultantom będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia
oferty.

3.

Umowa Ramowa jest umową w rozumieniu art. 311 Pzp i określa warunki udzielania
poszczególnych Zamówień Wykonawczych udzielanych w postaci Umów Wykonawczych
zawieranych z Wykonawcą. Wzór Umowy Wykonawczej stanowi załącznik nr 2 do Umowy
Ramowej.

4.

W ramach świadczonej Usługi Wykonawca, z którym zawarta zostanie Umowa Wykonawcza,
zapewni:
a)
b)
c)

5.

świadczenie Usług przez Konsultantów na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego,
wszystkie kwestie rozliczeń, w tym obsługę kadrowo-płacową Konsultantów,
nadzór nad realizacją Umowy Wykonawczej w zakresie niezbędnym do zapewnienia
ciągłości świadczenia Usług przez Konsultantów.

Zawarcie Umowy Ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa zlecania wykonania prac
składających się na Przedmiot Umowy osobom lub podmiotom trzecim.

§ 3.
TERMIN REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ
1.

Umowa Ramowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej lub do
wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1 – w zależności od tego, który z warunków wystąpi jako
pierwszy.

2.

W przypadku upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 lub wyczerpania kwoty określonej w § 4
ust. 1, Umowa Ramowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
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3.

Zamawiający jest uprawniony do udzielania Zamówień Wykonawczych w terminie wskazanym w
ust. 1.

4.

Termin realizacji prac określony w Umowie Wykonawczej nie może wykraczać poza termin
określony w ust. 1.

§ 4.
CENA PRZEDMIOTU UMOWY RAMOWEJ

1.

Łączna maksymalna wartość Umowy Ramowej, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu
realizacji Umów Wykonawczych, uwzględniająca wszelkie koszty, związane z realizacją wszystkich
Umów Wykonawczych zawartych przez Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy Ramowej oraz
wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, opłaty za
przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych zgodnie z § 8 Umowy
Wykonawczej,
wydatki
Wykonawcy
oraz
podatek
od
towarów
i
usług
wynosi: ___________ zł netto (słownie: ______________) co wraz z podatkiem VAT w wysokości
___________
zł
(słownie:
__________________)
stanowi
kwotę
_______________ zł brutto (słownie: _________________ złotych ).

2.

Kwota wskazana w ust. 1 powyżej określa górną granicę zobowiązań, jaką Zamawiający może
zaciągnąć na podstawie Umowy Ramowej łącznie względem wszystkich Wykonawców.
Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania powyższego limitu. Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia o wykorzystanie ww. limitu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

Zamawiający gwarantuje łącznie Wykonawcom, z którymi zawarto Umowy Ramowe, realizację
Umowy Ramowej na poziomie nie niższym niż 50 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niewykorzystania pozostałej wartości Umowy
Ramowej.

4.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Wykonawczej będzie
określone każdorazowo w Umowie Wykonawczej.

5.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z realizacją
Umowy Wykonawczej, oprócz wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4.

6.

Maksymalne ceny z podatkiem VAT za 1 Roboczogodzinę realizacji prac przez Konsultantów,
składających się na Przedmiot Umowy, zaoferowane przez Wykonawcę zawiera załącznik nr 4 do
Umowy Ramowej – Oferta Wykonawcy. Ceny za 1 Roboczogodzinę przedstawione w Ofercie
Wykonawcy nie ulegną zwiększeniu w terminie obowiązywania Umowy Ramowej z zastrzeżeniem
postanowień zawartych w § 14 i § 15.

7.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby Roboczogodzin dla poszczególnych
Specjalności w stosunku do szacowanej liczby godzin wskazanej w OPZ, bez zmiany łącznej kwoty
wynagrodzenia określonego w ust. 1 oraz bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy Ramowej.

§ 5.
ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WYKONAWCZYCH
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1.

Zamawiający udzielać będzie Wykonawcy Zamówień Wykonawczych, których przedmiot jest
zgodny z § 2 ust. 1, w miarę istniejących potrzeb Zamawiającego.

2.

Umowa Ramowa nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia Zamówień Wykonawczych, z
zastrzeżeniem limitu określonego w § 4 ust. 3.

3.

Zamówienia Wykonawcze będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych
w Umowie Ramowej i SWZ oraz na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 Pzp.

4.

Zamawiający każdorazowo, gdy zaistnieje potrzeba zapewnienia realizacji prac składających się na
Przedmiot Umowy, skieruje do wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę Ramową
Zaproszenie do złożenia ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.

Zaproszenie, o którym mowa w ust. 4, będzie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
część A do Umowy Ramowej i zawierać będzie co najmniej:
1) opis przedmiotu Zamówienia Wykonawczego, w tym wskazanie zakresu realizowanych prac
oraz Specjalności;
2) określenie maksymalnej liczby Roboczogodzin pracy oddzielnie dla każdej Specjalności oraz
liczbę wymaganych Konsultantów oddzielnie dla każdej Specjalności;
3) wskazanie kryteriów oceny oferty wraz z opisem sposobu przyznawania punktów;
4) informację o terminie i miejscu realizacji Zamówienia Wykonawczego;
5) informację o miejscu i terminie składania oferty, nie krótszym niż 7 dni;
6) wskazanie Specjalności dla których oceniane będą terminy, o których mowa w ust. 9 pkt 2;
7) inne elementy niezbędne dla złożenia oferty, w tym dodatkową dokumentację, analizy lub
inne materiały, które będą niezbędne Wykonawcy do przygotowania oferty, a później do
realizacji Zamówienia Wykonawczego;
8) sposób obliczenia ceny oferty.

6.

Wykonawca zobowiązuje się złożyć ofertę zawierającą co najmniej:
1)

pełną nazwę Wykonawcy i adres (siedzibę) Wykonawcy;

2)

wskazanie nazwy Zamówienia Wykonawczego, którego dotyczy – zgodnie z treścią
Zaproszenia;

3)

cenę oferty obliczoną zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert wraz z cenami za
1 Roboczogodzinę oddzielnie dla każdej Specjalności wskazanej w Zaproszeniu;

4)

inne informacje i dokumenty lub oświadczenia wymagane w Zaproszeniu;

5)

wykaz Konsultantów, którzy będą realizowali przedmiot Umowy Wykonawczej, zawierający
co najmniej imię i nazwisko, wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnienie wymagań
postawionych dla danej Specjalności, określonej w załączniku nr 1 do Umowy Ramowej;

6)

wskazanie wyrażonej w dniach wartości każdego lub wszystkich z terminów dla
Specjalności, podlegających ocenie, na podstawie ust. 9 pkt 2.

Wzór oferty stanowi Załącznik nr 3 część B do Umowy Ramowej.
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7.

W terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania Zaproszenia do składania ofert Wykonawca ma prawo
do zwrócenia się o wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści Zaproszenia. Zamawiający udzieli
odpowiedzi przekazując ją wszystkim Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez
ujawniania źródła), przy czym odpowiedź taka, w tym wszelkie zmiany w treści Zaproszenia do
składania ofert, będą wiążące dla wszystkich Wykonawców. W uzasadnionych wypadkach, w
związku z istotną zmianą treści Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający może zmienić termin
składania ofert.

8.

Oferta złożona w wyniku Zaproszenia do składania ofert nie może być mniej korzystna od Oferty
Wykonawcy złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej –
w zakresie cen za 1 Roboczogodzinę pracy Konsultanta danej Specjalności.

9.

Kryteriami na podstawie których wyłoniony zostanie Wykonawca Zamówienia Wykonawczego,
będzie każdorazowo:
1)

cena,

2)

termin rozpoczęcia realizacji Zlecenia – w którym Zamawiający będzie oceniał oferowane
terminy rozpoczęcia realizacji Zlecenia dla każdej Specjalności wskazanej w Zaproszeniu
jako ocenianych w tym kryterium. (Dotyczy terminów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1
Umowy Wykonawczej stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej),

3)

ocena kompetencji oferowanych Konsultantów, w tym doświadczenia.

Kryteria oceny ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie ofert będą
każdorazowo określane w Zaproszeniu do składania ofert, o którym mowa w ust. 5. Zamawiający
zastrzega, że ocena kompetencji, o której mowa w pkt 3 może obejmować wykonanie zadania lub
rozwiązania testu określonego przez Zamawiającego. Wagi kryteriów i sposób przyznawania
punktów zostaną każdorazowo określone w Zaproszeniu.
10. Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Wykonawczego będzie następować
według zasad określonych w Zaproszeniu do składania ofert.
11. W przypadku, gdy oferty Wykonawców będą przedstawiały taki sam bilans punktów, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeśli te oferty zawierają taką samą cenę,
wówczas Zamawiający będzie wzywał tych Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
12. Zamawiający udziela Zamówienia Wykonawczego po przeprowadzonej ocenie ofert złożonych w
odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert oraz dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
na podstawie kryteriów oceny ofert.
13. W przypadku, gdy w Zaproszeniu, o którym mowa w ust. 5, zostały określone bardziej
sprecyzowane warunki udziału w postępowaniu wykonawczym w stosunku do warunków udziału
określonych w postępowaniu o zawarcie Umowy Ramowej, wówczas przed udzieleniem
Zamówienia Wykonawczego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału określonych
w Zaproszeniu. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców,
którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Wykonawczego, za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
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14. Zamówienia Wykonawcze uważa się za udzielone w momencie zawarcia z Wykonawcą Umowy
Wykonawczej na realizację prac składających się na Przedmiot Umowy określonych w
Zaproszeniu. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę Wykonawczą na podstawie złożonej
oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania tego
terminu Zamawiający ma prawo zawrzeć Umowę Wykonawczą z kolejnym Wykonawcą lub
unieważnić postępowanie dotyczące udzielenia Zamówienia Wykonawczego.
15. Zamawiający jest uprawniony do nieudzielenia Zamówienia Wykonawczego, rozpoczętego w
wyniku skierowania do Wykonawców Umowy Ramowej Zaproszenia do złożenia ofert, w każdym
przypadku, bez podania przyczyn.
16. W przypadku gdy Umowa Ramowa została zawarta tylko z jednym Wykonawcą, Zamawiający
udziela Zamówień Wykonawczych bez przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia,
przy czym do udzielania i realizacji Zamówień Wykonawczych stosuje się odpowiednio
postanowienia Umowy Wykonawczej.

§ 6.
ZAWIERANIE UMÓW WYKONAWCZYCH
1.

Umowy Wykonawcze będą zawierane z Wykonawcami oddzielnie do każdego Zamówienia
Wykonawczego, na zasadach określonych w Umowie Ramowej.

2.

Wzór Umowy Wykonawczej określa załącznik nr 2 do Umowy Ramowej. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dostosowania wzoru Umowy Wykonawczej każdorazowo do potrzeb realizacji
poszczególnych Zamówień Wykonawczych.

3.

Umowy Wykonawcze zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Postanowienia Umowy Wykonawczej nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Umowy
Ramowej. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy treścią Umowy Wykonawczej a
Umowy Ramowej pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy Ramowej.
§ 7.
WARUNKI REALIZACJI UMÓW WYKONAWCZYCH

1.

Szczegółowe zasady realizacji Umów Wykonawczych, w tym odbioru zrealizowanych Usług,
zostaną określone w poszczególnych Umowach Wykonawczych.

2.

W przypadku, gdy wykonanie prac stanowiących przedmiot poszczególnych Umów
Wykonawczych wiązać się będzie z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej lub
aktualizacją istniejącej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do jej przygotowania i
przedstawienia w języku polskim.

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy lub w związku
z wykonywaniem Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej.

§ 8.
CENA PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCZEJ I WARUNKI PŁATNOŚCI
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Cena przedmiotu Umowy Wykonawczej i warunki płatności zostaną określone w Umowie
Wykonawczej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Umowy Ramowej.

§ 9.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Ze strony Zamawiającego do bieżącej współpracy i kontaktów w zakresie wykonywania Umowy
Ramowej upoważnione są następujące osoby:
1)

[…], e-mail: […], tel.: […]

2)

[…], e-mail: […], tel.: […]

Na Dyrektora Umowy Ramowej Zamawiający wyznaczył: […], e-mail: […], tel.: […] .
2.

Ze strony Wykonawcy do bieżącej współpracy i kontaktów w zakresie wykonywania Umowy
Ramowej upoważnione są następujące osoby: […], e-mail: […], tel.: […]

3.

Osoby wskazane w ust. 1 i 2 są upoważnione do wykonywania w imieniu Stron czynności
określonych w Umowie Ramowej, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy Ramowej,
jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej.

4.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 lub ust. 2 powyżej lub jej danych kontaktowych nie wymaga
zmiany Umowy, ale wymaga dla swej skuteczności uprzedniego powiadomienia drugiej Strony, co
najmniej w formie dokumentowej, przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej Strony.

5.

Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy będzie
przekazywana, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej lub innych postanowień Umowy, w formie
dokumentowej na wskazane powyżej adresy e-mail przedstawicieli Stron.

6.

Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z Umową, co do której
zastrzeżono formę pisemną, będzie przesyłana zgodnie z § 18 ust. 1 Umowy.

7.

Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów telefonów lub adresów e-mail
nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy oraz staje się
skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią zawiadomienia w formie pisemnej,
z zastrzeżeniem ust. 4.

8.

Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji
mogących mieć wpływ na realizację Umowy Ramowej. Wykonawca udzieli odpowiedzi w formie
pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji zleconych w ramach
Umów Wykonawczych prac, w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych.
§ 10.
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

Postanowienia dotyczące autorskich praw majątkowych zostały określone we wzorze Umowy
Wykonawczej.

§ 11.
ZACHOWANIE POUFNOŚCI I DANE OSOBOWE
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1. Strony zobowiązują się, że wszelkie informacje podlegające ochronie u pozostałych Stron, co do
których powzięły wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem Umowy Ramowej lub
Umowy Wykonawczej, które nie są ujęte w rejestrach publicznych ani nie są powszechnie znane,
a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności lub przepisów
prawa, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania Umowy Ramowej oraz Umów
Wykonawczych, jak również po ich ustaniu, w zakresie nienaruszającym przepisów ustawy o
dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
2. Strony Umowy Ramowej oraz Umowy Wykonawczej zobowiązują się do nieograniczonego w czasie
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych związanych z wykonywaniem zadań na
rzecz pozostałych Stron Umowy Ramowej oraz Umowy Wykonawczej oraz odpowiadają w tym
zakresie za pracowników, współpracowników i pracowników podwykonawców, którzy w ich
imieniu wykonują zadania na rzecz pozostałych Stron Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej.
3. Wykonawca zobowiązuje swój personel, współpracowników i pracowników podwykonawców
wykonujący zadania na rzecz Zamawiającego do bezterminowego zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej,
stosując klauzule dotyczące zachowania poufności w umowach o pracę, umowach
cywilnoprawnych, oświadczeniach personelu Wykonawcy, współpracowników i pracowników
podwykonawców o zachowaniu poufności lub innych dokumentach podpisanych przez personel
Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców.
4. Klauzule dotyczące zachowania poufności, o których mowa w ust. 3 powyżej, powinny:
1) zobowiązywać personel Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców do
bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych podczas
wykonywania powierzonych mu zadań przy realizacji Umowy Ramowej oraz Umowy
Wykonawczej na rzecz Zamawiającego;
2) obejmować
swoim
zakresem
także
informacje
podlegające
ochronie
u Zamawiającego, co do których powziął wiadomość w związku z realizacją Umowy Ramowej
lub Umowy Wykonawczej;
3) zawierać informację zezwalającą na ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie informacji
podlegających ochronie u Zamawiającego wyłącznie za pisemną zgodą osoby nadzorującej
Umowę Ramową lub Umowę Wykonawczą ze strony Zamawiającego.
5. W trakcie realizacji Umowy osoba nadzorująca Umowę Ramową lub Umowę Wykonawczą ze
strony Zamawiającego wskazana w § 9 ust. 1 Umowy Ramowej uprawniona jest do żądania od
Wykonawcy umożliwienia weryfikacji realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
6. Realizując uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do żądania przedstawienia wzorów umów, oświadczeń i dokumentów
w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 4 powyżej, dokonania ich
oceny oraz żądania wyjaśnień.
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7. Na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązuje się do
przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o których mowa
w ust. 6 powyżej. Dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych personelu Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców z
wyjątkiem: imienia, nazwiska i podpisu członka personelu Wykonawcy, współpracowników i
pracowników podwykonawców.
8. Wykonawca udostępnia informacje związane z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego,
niezbędne do realizacji Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, wyłącznie tym spośród
personelu Wykonawcy, współpracownikom oraz pracownikom podwykonawców, którym są one
niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych personelowi Wykonawcy
informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.
9. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy,
w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się
poinformować osobę sprawującą nadzór nad realizacją Umowy Ramowej po stronie
Zamawiającego wskazaną w § 9 ust. 1 Umowy Ramowej o żądaniu takiego organu, przed
ujawnieniem informacji.
10. Udostępnianie, ujawnianie, przekazywanie, powielanie oraz kopiowanie przez Wykonawcę
dokumentów, zawierających informacje związane z realizacją Umowy Ramowej lub Umowy
Wykonawczej, lub samych informacji, z wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celu
jej realizacji, wymaga zgody Zamawiającego.
11. Strony są zobowiązane do szyfrowania ogólnodostępnymi mechanizmami kryptograficznymi (np.
GPG, PGP) korespondencji elektronicznej zawierającej informacje mogące mieć istotny wpływ na
bezpieczeństwo lub poufność informacji Stron.
12. Wykonawca, podczas wykonywania Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, zobowiązuje się
do przestrzegania zasad ochrony informacji obowiązujących po stronie Zamawiającego oraz
przestrzegania zasad dotyczących wstępu i wjazdu na teren Zamawiającego. Sposób zapoznania z
ww. zasadami ustala się w trybie roboczym z osobą sprawującą nadzór nad realizacją Umowy
Ramowej lub Umowy Wykonawczej.
13. Na potrzeby postanowień Umowy Ramowej oraz Umowy Wykonawczej dotyczących poufności
pod pojęciem pracownika rozumie się osoby wykonujące pracę na podstawie stosunku pracy oraz
realizujące zadania dla Wykonawcy na innej podstawie prawnej.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zaktualizowanego wykazu, o którym
mowa w § 5 ust. 6 pkt 5, w przypadku zmiany Konsultanta. Osoby, która przestała brać udział w
realizacji Umowy Wykonawczej, nie wykreśla się z Wykazu, a jedynie wskazuje datę końcową
zaangażowania do realizacji Umowy Wykonawczej. Zmiana wykazu nie wymaga zmiany Umowy
Ramowej ani Umowy Wykonawczej, ale wymaga zachowania formy co najmniej dokumentowej.
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15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia zawarcia
Umowy Wykonawczej oświadczenia o zachowaniu poufności sporządzonego według wzoru, który
określa Załącznik nr 5.
16. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych nośników
danych stanowiących własność Zamawiającego, na których utrwalone zostały informacje, o
których mowa w ust. 1 oraz do zwrotu wszelkich ich kopii i reprodukcji, a także trwałego
usunięcia/zniszczenia informacji przekazanych przez Zamawiającego utrwalonych na nośnikach
Wykonawcy, w tym dyskach twardych, dyskach przenośnych, kartach pamięci, nośnikach CD i
innych. Wydanie i zwrot dokumentów i innych nośników, na których utrwalone są informacje, o
których mowa w ust. 1, jest potwierdzane protokołem podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Stron, a ich usunięcie/zniszczenie - oświadczeniem Wykonawcy.
17. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew
postanowieniom Umowy Ramowej /Umowy Wykonawczej. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę
również po wykonaniu Przedmiotu Umowy Ramowej /Umowy Wykonawczej, jej rozwiązaniu,
wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.
18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, Wykonawca zwróci się
przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną do Zamawiającego o wskazanie, czy informację
tę ma traktować jako informację chronioną w rozumieniu niniejszego paragrafu.
19. W przypadku, jeśli w związku z realizacją Umowy Ramowej /Umowy Wykonawczej, Wykonawca
miałby uzyskać dostęp do innych danych osobowych, niż te które zostaną mu udostępnione
zgodnie z ust. 23 poniżej jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego i
przestrzegać przepisów prawa w zakresie ich ochrony, w tym zobowiązuje się do niezwłocznego
zawarcia z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o możliwym dostępie do danych osobowych:
1) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacji jeśli Wykonawca miałby
uzyskać dostęp do danych osobowych, których Administratorem danych jest Zamawiający.
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do
Umowy Ramowej;
2) umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji jeśli Wykonawca
miałby uzyskać dostęp do danych osobowych w stosunku do których podmiotem
przetwarzającym jest Zamawiający. Wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych stanowi załącznik nr 7 do Umowy Ramowej.
20. Do czasu zawarcia wymaganych umów, o których jest mowa w ust. 19 powyżej Wykonawca
powstrzyma się od przetwarzania danych osobowych.
21. W związku z realizacją Usług, Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe Konsultantów
w zakresie wymaganym do:
1) wykonywania Usług przez Konsultantów na rzecz Zamawiającego;
2)

sprawowania nadzoru przez Zamawiającego nad Konsultantami.

22. Jeśli Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych, o którym jest mowa w ust. 19
powyżej a Konsultanci, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez
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Wykonawcę zgodnie z ust. 21 powyżej: będą posiadali: wydane przez Zamawiającego
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, realizowali Usługi w szczególności według
procedur Zamawiającego oraz na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie, w takim
przypadku nie będzie wymagane zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
oraz umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych o których jest mowa w ust.
19 powyżej.
23. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osób: reprezentujących Strony oraz swoich
pracowników i współpracowników wyznaczonych do kontaktów w celu zawarcia i wykonania
Umowy Ramowej. Wykonawca również udostępni Zamawiającemu dane osobowe
Podwykonawców w zakresie wymaganym do realizacji Umowy.
24. Strony oświadczają, że udostepnienie danych, o którym jest mowa w ust. 21 oraz ust. 23 powyżej
będzie się odbywało z zachowaniem przepisów RODO.
25. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Ramowej, Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazania
osobom, których dane zostały udostępnione pomiędzy Stronami zgodnie z ust. 21 oraz ust. 23
powyżej klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, które zostały
przygotowane przez każdą ze Stron.
26. Zamawiający przekaże do osób, których dane zostały udostępnione Wykonawcy zgodnie z ust. 23
powyżej, klauzulę informacyjną przygotowaną przez Wykonawcę stanowiącą Załącznik nr 8 do
Umowy Ramowej. Wykonawca przekaże do osób, których dane zostały udostępnione
Zamawiającemu:
1) zgodnie z ust. 21 powyżej, klauzulę informacyjną przygotowaną przez Zamawiającego
stanowiącą Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej;
2) zgodnie z ust. 23 powyżej, klauzulę informacyjną przygotowaną przez Zamawiającego
stanowiącą Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej.
27. W związku z wzajemnym udostępnieniem danych osobowych, o którym jest mowa w ust. 21 oraz
ust. 23 powyżej Strony stają się niezależnymi Administratorami udostępnionych im danych
osobowych.
28. Na żądanie jednej ze Stron złożone w formie elektronicznej lub pisemnej, druga Strona złoży
w formie elektronicznej lub pisemnej oświadczenie, potwierdzające, że do osób, o których jest
mowa w ust. 21 oraz ust. 23 powyżej , zostały przekazane klauzule informacyjne zgodnie z treścią,
ust. 26 powyżej.

§ 12.
KARY UMOWNE

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1)

odstąpienia od Umowy Ramowej lub jej wypowiedzenia przez:
a)

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitej kwoty netto wskazanej w §
4 ust. 1 Umowy Ramowej;

b)

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitej kwoty netto wskazanej w §
4 ust. 1 Umowy Ramowej;
2)

naruszenia postanowień dotyczących zachowania poufności, o których mowa w § 11
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 000,00 zł za każde
naruszenie;

3)

w przypadku naruszenia zasady ochrony danych osobowych przez Wykonawcę, w tym
jakąkolwiek osobę, za pomocą której Wykonawca wykonuje lub wykonywał Umowę w
wysokości 100 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;

4)

w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika Zamawiającego lub
doprowadzenia do złożenia przez pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia
pracy lub rekomendowania pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawarcia
z pracownikiem Zamawiającego jakiejkolwiek umowy lub porozumienia – w wysokości 300
000,00 zł w zakresie każdego pracownika Zamawiającego. Obowiązek zapłaty niniejszej kary
umownej obowiązuje do upływu 2 lat od dnia zakończenia Umowy Ramowej niezależnie od
podstawy jej zakończenia;

5)

odmowy zawarcia przez Wykonawcę Umowy Wykonawczej zgodnie z § 5 ust. 14 zd. 2 – w
wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy, które ustalone zostałoby
w Umowie Wykonawczej, której zawarcia Wykonawca odmówił;

6)

niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 16 ust. 4 lub ust. 5, w terminie w nim
wskazanym – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek niewykonania w terminie;

7)

w przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 15 Umowy
Wykonawca nie dokona zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów
dotyczących zobowiązana Podwykonawcy – w wysokości 25 000 zł za każdy przypadek.

2.

Zakres i wysokość kar umownych za naruszenie postanowień Umowy Ramowej lub Umowy
Wykonawczej w toku wykonywania Umowy Wykonawczej lub po jej wykonaniu określa również
Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej.

3.

Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy.

4.

Kary umowne są od siebie niezależne i mogą zostać nałożone przez Zamawiającego za każdy
przypadek naruszenia Umowy Ramowej odrębnie. Kary umowne podlegają sumowaniu, co
oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary
umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.

5. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy Ramowej nie
przekroczy 100 % całkowitej kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej.
6.

Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie
roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na
zasadach ogólnych.

7.

Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego w terminie w niej wskazanym.
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8.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

9.

Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest następstwem zdarzeń określanych jako Siła Wyższa.

§ 13.
ZAKOŃCZENIE UMOWY RAMOWEJ

1.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę Ramową lub odstąpić od Umowy Ramowej
w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Pzp, Kodeksu
cywilnego oraz w przypadkach określonych w Umowie Ramowej.

2.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę Ramową w całości lub w części ze skutkiem
natychmiastowym lub odstąpić od części lub całości Umowy Ramowej ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:

3.

1)

gdy Wykonawca zostanie trzykrotnie obciążony karą umowną z tytułu nienależytej realizacji
Umowy Wykonawczej zgodnie z warunkami Umowy Wykonawczej,

2)

dwukrotnego rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Wykonawczej przez
którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

3)

w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oferty lub złożenia oferty podlegającej
odrzuceniu w co najmniej 4 kolejnych postępowaniach o udzielenie Zamówienia
Wykonawczego, z zastrzeżeniem, że przesłanka ta nie ma zastosowania do Wykonawcy, z
którym została zawarta przynajmniej jedna Umowa Wykonawcza w ramach Umowy
Ramowej;

4)

Wykonawca dwukrotnie zleci, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy Wykonawczej
lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub
wykonuje Umowę Wykonawczą przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej
akceptacji Zamawiającego;

5)

gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy Ramowej wyniesie
40 % całkowitej kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej;

6)

naruszenia postanowień dotyczących zachowania poufności, o których mowa w § 11
Umowy Ramowej, przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek osobę, którą Wykonawca
posługuje się w celu wykonania Umowy ramowej lub Umowy Wykonawczej na szkodę
Zamawiającego lub Ministra Cyfryzacji;

7)

gdy Wykonawca zatrudni pracownika Zamawiającego lub doprowadzi do złożenia przez
pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub będzie rekomendował
pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawrze z pracownikiem
Zamawiającego jakąkolwiek umowę lub porozumienie.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości Zamawiającego do zakończenia
Umowy Ramowej w przypadku okoliczności, o których mowa w obowiązujących przepisach
prawa, w tym na podstawie art. 456 Pzp.
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4.

Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

5.

Odstąpienie lub wypowiedzenie od Umowy Ramowej następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i wymaga uzasadnienia. Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy
Ramowej wskaże w jakim zakresie odstępuje od Umowy Ramowej, tj. czy odstępuje od Umowy
Ramowej z mocą wsteczną lub ze skutkiem na przyszłość bądź, czy odstępuje od Umowy Ramowej
w całości lub w części.

6.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 oraz ust. 3 Zamawiający odstąpi od Umowy Ramowej lub ją
wypowie w stosunku do Wykonawcy, który dokonał naruszeń będących postawą odstąpienia lub
wypowiedzenia Umowy Ramowej.

7.

W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w okolicznościach, o których mowa w ust.
1- 3 Umowy Ramowej:

8.

1)

Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy Ramowej
do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umów
Wykonawczych, które były realizowane do dnia rozwiązania Umowy Ramowej,

2)

wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie
stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy Wykonawczej
zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia wypowiedzenia Umowy
Ramowej, o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego
znaczenie,

3)

Strony dokonują rozliczenia wykonanych prac w ramach zawartych Umów Wykonawczych
do dnia rozwiązania Umowy Ramowej w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur
odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności; autorskie prawa majątkowe do
powstałych utworów lub ich części (zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy Wykonawczej), co do
których autorskie prawa majątkowe nie przeszyły na Zamawiającego zgodnie z § 8 Umowy
Wykonawczej, przechodzą na Zamawiającego z dniem doręczenia Wykonawcy
oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy,

4)

Wykonawca
jest
zobowiązany
do
zwrotu
Zamawiającemu
wszelkich
materiałów/dokumentów jakie otrzymał od Zamawiającego w związku z wykonywaniem
Umowy Ramowej.

Odstąpienie od Umowy Ramowej lub jej wypowiedzenie nie wpływa na obowiązek zachowania
poufności informacji.

§ 14.
ZMIANY UMOWY RAMOWEJ

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Ramowej wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej
pod rygorem nieważności, chyba że Umowa Ramowa wyraźnie zastrzega inną formę dla
dokonania zmiany.
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2.

Zmiany Umowy Ramowej nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby
Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy
oraz przedstawicieli Zamawiającego.

3.

W każdym czasie obowiązywania Umowy Strony są uprawnione do dokonania nieistotnych zmian
Umowy, za które Strony traktują zmianę inną, niż zmiana istotna zdefiniowana w art. 454 ust. 2
Pzp.

4.

Niezależnie od postanowienia ust. 3 powyżej, Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy
Ramowej w razie zaistnienia następujących okoliczności:
1)

w przypadku dostosowywania elementów zamówienia do zasad wiedzy technicznej których
nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy Ramowej, bez zmiany
wynagrodzenia;

2)

sposobu wykonania Umowy Ramowej w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych
narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, bez zmiany wynagrodzenia;

3)

w przypadku niewykorzystania środków wynikających z Umowy Ramowej w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 przewiduje się zmianę terminu obowiązywania Umowy Ramowej,
lecz o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy zastrzeżeniu, że maksymalna wartość Umowy
Ramowej określona w § 4 ust. 1 nie ulegnie zmianie;

4)

w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku
Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach, w zakresie w
jakim zmiana przepisów prawa lub wydane wytyczne lub interpretacje wymagają zmiany
sposobu realizacji Umowy Ramowej, w tym mogą wymagać zmiany zakresu świadczeń
Wykonawcy określonych w Umowie Ramowej;

5)

w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w
szczególności, gdy zostaną doprecyzowane wymogi w zakresie ochrony danych osobowych
wynikające z przepisów RODO;

6)

w przypadku powstałej po zawarciu Umowy Ramowej sytuacji braku środków
Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy Ramowej zgodnie z pierwotnie
określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na
ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy Ramowej, co nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach
przewidzianych Umową Ramową lub przepisami prawa;

7)

niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy Ramowej w przypadku zaistnienia
okoliczności lub zdarzeń po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy uniemożliwiających
realizację Umowy Ramowej w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie
nie ulegnie zmianie;

8)

w przypadku zmian w sposobie funkcjonowania Zamawiającego, w tym w przypadku zmian
w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Zamawiającego, w związku ze zmianą
organu sprawującego nadzór na działalnością Zamawiającego lub sposobu funkcjonowania
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tego organu, w zakresie sposobu realizacji Umowy Ramowej (np. sposobu licencjonowania)
lub terminu realizacji Umowy Ramowej;
9)

w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle
prowadzonymi przez Zamawiającego projektami lub zadaniami lub czynnościami mającymi
wpływ na realizację Umowy Ramowej lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi
ze specyfiki działalności Zamawiającego lub w związku z podjęciem przez Zamawiającego
decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac,
Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy Ramowej.

5. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany maksymalnych cen z podatkiem VAT podanych w
Ofertach za 1 Roboczogodzinę świadczenia usług poszczególnych Specjalności oraz maksymalnego
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1, poprzez zawarcie aneksu do Umowy Ramowej,
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1)

zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 na zasadach i w sposób określony w ust. 6 – 15 poniżej, jeżeli wskazane okoliczności będą
miały wpływ na koszty wykonania Umowy Ramowej przez Wykonawcę.
6.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o
której mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
Ramowej, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku
akcyzowego po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.

7.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

8.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt
2 lub pkt 3 lub pkt 4 powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
Ramowej przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo wysokość kosztów realizacji przedmiotu Umowy Ramowej w związku z wprowadzeniem
pracowniczych planów kapitałowych.

9.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie
Umowy Ramowej do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę
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albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 oraz pkt 4 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z
wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy Ramowej lub w
związku z ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów wynikających z wprowadzenia pracowniczych
planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy Ramowej.
11. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o
jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy Ramowej, uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 powyżej, jeżeli
z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty,
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy
Ramowej, w szczególności:
1)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem
zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy Ramowej oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, lub

2)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu),
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 5 pkt 3 powyżej, lub

3)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzn. danych wrażliwych) wraz z kwotami składek
uiszczanych w ramach pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy Ramowej oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 5 pkt 4 powyżej.

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lub pkt 4 powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, dokumentów, z których będzie
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wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy Ramowej, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 i 3 powyżej.
14. W terminie do 30 Dni Roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12 powyżej,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
15. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust.
12 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 12 - 14 powyżej stosuje się odpowiednio.
§ 15.
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W TRYBIE ART. 439 PZP

1.

W związku z tym, że Umowa Ramowa obejmuje usługi świadczone przez okres dłuższy niż
12 miesięcy, Zamawiający wprowadza postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub
kosztów związanych z realizacją Umowy Ramowej.

2.

Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego (dalej: „GUS”).

3.

Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie,
w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w ust. 1 powyżej, względem ceny
przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie Wykonawcy.

4.

Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen towarów i
usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie wynosił nie
mniej niż 5 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5.

Wniosek o podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może zostać złożony w
okresie obowiązywania Umowy Ramowej. Pierwszy wniosek może zostać złożony nie wcześniej
niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy Ramowej. Każdy kolejny wniosek może zostać
złożony nie wcześniej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania Umowy Ramowej. W
celu uniknięcia wątpliwości, występowanie o zmianę wynagrodzenia nie jest możliwe jeśli nie
upłynął okres wskazany w zdaniach poprzedzających.

6.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie według wskaźnika, o którym mowa w ust.
2 powyżej publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. „Wybrane miesięczne wskaźniki
makroekonomiczne”, dostępnym na stronie https://stat.gov.pl/wskazniki makroekonomiczne/.
Za referencyjne Zamawiający uznaje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych
wyszczególnione w grupie „B”, prezentującej dane w odniesieniu do okresu poprzedniego.

7.

Cena za jedną Roboczogodzinę pracy Konsultanta danej Specjalności określona w Ofercie
Wykonawcy, zostanie zwaloryzowana wg następującego wzoru:


Kwota netto = (W1 – W2) x 100% x wynagrodzenie netto*
W1 – wskaźnik z miesiąca, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia
lub z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników GUS odbywa się
z opóźnieniem) wskaźnik z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
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W2 – wskaźnik z miesiąca, w którym zawarta była Umowa, albo jeżeli Umowa została zawarta
po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert - miesiąc, w którym odbyło się
otwarcie ofert.
 * wynagrodzenie za 1 Roboczogodzinę danej Specjalności wskazane w pkt 5.3. Oferty
Wykonawcy w Tabeli w kolumnie 4.
Zwaloryzowana cena za jedną Roboczogodzinę będzie obowiązywała od Okresu
rozliczeniowego w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia do końca obowiązywania
Umowy Ramowej, zgodnie z § 3 ust. 1.
8.

Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie
2 % całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu.

9.

Zamawiający dopuszcza maksymalne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 2 %
całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen towarów i usług konsumpcyjnych według
wskaźnika określonego w ust. 2 dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem
umowy są usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
11. Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
Strona zobowiązana jest do złożenia pisemnego pod rygorem nieważności wniosku.
We wniosku należy wykazać, że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do
dokonania zmiany wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub
kosztów związanych z realizacją Umowy Ramowej uprawniającej do dokonania zmiany
wynagrodzenia oraz należy wykazać w jakim zakresie zmiana ceny materiałów lub kosztów, o
której mowa w powyższym ust. 1 ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu
rozpatrzenia wniosku wymienionego w zdaniu poprzedzającym.
12. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga zawarcia
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16.
PODWYKONAWCY

1.

Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy Ramowej
Podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2.

Wykonawca wykona Umowę Ramową przy udziale następujących Podwykonawców:
[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] […]
- w zakresie […],

3.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej
zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy Ramowej.
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4.

Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 5 Dni Roboczych od zmiany danych.

5.

Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 5 Dni Roboczych przed planowanym powierzeniem mu
realizacji prac.

6.

Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, o udziale którego nie
uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie
powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.

7.

Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku
postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy Ramowej, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy
współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie
powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

8.

Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się
w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy Ramowej, zobowiązany jest do
wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje.
Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał
samodzielnego spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub
wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków, a
opóźnienie w wykonaniu Umowy Ramowej, powstałe wskutek braku współdziałania z
Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

9.

W przypadku powierzenia wykonania części Umowy Ramowej Podwykonawcom, Wykonawca
odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz ich personelu, związane z realizacją
przedmiotu Umowy Ramowej, w tym za bezpieczeństwo przekazanych danych, jak za działania i
zaniechania własne.

10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę części przedmiotu Umowy
Ramowej upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy od
realizacji przedmiotu Umowy Ramowej.
11. Za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
12. Umowa Ramowa z Podwykonawcą powinna zapewniać realizację powierzonych zobowiązań
Wykonawcy w zakresie wynikającym z Umowy Ramowej.
13. Umowa Ramowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i
obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy,
ukształtowane postanowieniami Umowy Ramowej.
14. Za Podwykonawcę nie uznaje się osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą,
która ma zostać oddelegowana do świadczenia usług jako Konsultant.
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§ 17.
SIŁA WYŻSZA

1.

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy
w przypadku, jeśli zostało ono spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej.

2.

Strona powołująca się na Siłę Wyższą przekaże drugiej Stronie powiadomienie o zaistnieniu lub
możliwości zaistnienia Siły Wyższej w możliwie najszybszym czasie, nie później jednak niż terminie
48 godzin od:

3.

1)

wystąpienia Siły Wyższej, w tym rozpoczęcia działania Siły Wyższej,

2)

powzięcia wiedzy o możliwości zaistnienia Siły Wyższej.

Strona powołująca się na Siłę Wyższą przekaże drugiej Stronie wraz z powiadomieniem
o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia Siły Wyższej informację o:
1)

spodziewanych skutkach działania Siły Wyższej dla możliwości prawidłowego wykonywania
Umowy Ramowej,

2)

czasie rozpoczęcia i spodziewanym czasie zakończenia Siły Wyższej,

3)

proponowanych działaniach, które mogą zminimalizować wpływ Siły Wyższej na
wykonywanie Umowy Ramowej.

4.

Strona otrzymująca powiadomienie o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia Siły Wyższej jest
zobowiązana do niezwłocznego, nie później niż w terminie 48 godzin, ustosunkowania się do
proponowanych działań, o których mowa w ust. 3 pkt 3 powyżej, jeżeli te działania wymagają
interakcji z tą Stroną, tj. do wskazania terminu w którym zostaną one podjęte lub przedstawienia
uzasadnienia, dlaczego ich podjęcie nie jest możliwe.

5.

Strony zobowiązują się do współpracy w celu zminimalizowania wpływu Siły Wyższej dla
wykonywania Umowy Ramowej.
§ 18.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy Ramowej, wszelkie oświadczenia związane z
Umową Ramową dla których zastrzeżono formę pisemną, składane będą przez Stronę za
pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub
Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczoną. Strony zgodnie potwierdzają, że w
przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez którąkolwiek ze
Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz
przesłania za pomocą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy ___________________, oraz
Zamawiającego na adres: bodyleasing@coi.gov.pl, a w przypadku Wykonawcy również na adres
coi@coi.gov.pl (łącznie), takie oświadczenie jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie
pisemnej i dostarczeniem go do siedziby Strony. W takiej sytuacji Strona, która otrzymała
oświadczenia, zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej Stronie otrzymanie
oświadczenia w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bez konieczności dodatkowego posługiwania się listem poleconym. Wszelkie zmiany adresów
Strony będą komunikować sobie niezwłocznie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną.
Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są wskazane w poniższym ust. 2.
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2.

Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikowane niezwłocznie od dokonania zmiany
pisemnie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną pod dotychczasowym adresem.
Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
1)

Zamawiający: Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, e-mail coi@coi.gov.pl;

2)

Wykonawca: ___________________________________.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową Ramową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa,
w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i inne przepisy
mające związek z Przedmiotem Umowy.
4. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy Ramowej są nieważne lub bezskuteczne,
pozostałe postanowienia Umowy Ramowej pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych
stosunkach Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień
Umowy Ramowej, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy
Ramowej, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu
Umowy Ramowej oraz zaistniałym okolicznościom.
5. Zamawiający jest instytucją gospodarki budżetowej. Funkcję organu założycielskiego w stosunku
do Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych wykonuje MC. Zważywszy na powyższe Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie
wszystkich praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy Ramowej na jednostkę
nadzorującą, MC, bądź inną jednostkę rządową, która sprawować będzie funkcję jednostki
nadzorującej wobec Zamawiającego, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy,
producenta lub podmiotu przez niego autoryzowanego.
6. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy Ramowej
/Umowy Wykonawczej a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część
Umowy Ramowej /Umowy Wykonawczej lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają
postanowienia umowne.
7. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie Ramowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie
mają wpływu na interpretację ich postanowień.
8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy
Ramowej /Umowy Wykonawczej, w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej pod rygorem
nieważności zgody Zamawiającego.
9. Umowa Ramowa oraz Umowa Wykonawcza podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny
być interpretowane.
10. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych w związku z realizacją Umowy Ramowej będą
współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
11. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z Umowy Ramowej lub
pozostającego w związku z Umową Ramową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego
rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sądu. W przypadku niepowodzenia w rozwiązaniu sporu w drodze mediacji spory wynikłe na tle
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wykonywania Umowy Ramowej będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
12. Umowa Ramowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony. Za dzień zawarcia uważa się
dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.
13. Umowę Ramową sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. / Umowę Ramową sporządzono w formie elektronicznej i
zawarto z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
14. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy Ramowej wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień
Umowy oraz z uwzględnieniem postanowień ust. 15 poniżej.
15. Zgodnie z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie oświadczenia
przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i stanowi zachowanie
wymogu co do formy określonego w Umowie Ramowej.
16. Na podstawie art. 4c. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.), Zamawiający oświadcza, że
posiada status dużego przedsiębiorcy.
17. Poniższe Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – Wzór Umowy Wykonawczej;
3) Załącznik nr 3 – Wzór Zaproszenia do złożenia ofert w Zamówieniu Wykonawczym wraz ze
wzorem oferty;
4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o zawarcie Umowy Ramowej;
5) Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności;
6) Załącznik nr 6 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
7) Załącznik nr 7 – Wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych;
8) Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna Wykonawcy;
9) Załącznik nr 9 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Konsultantów
10) Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia
i wykonania umowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Rozdział III
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA WYKONAWCZA NR COI [•] (COI-ZAK.262.10.2022)
na świadczenie usługi dotyczącej wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów
informatycznych przez wyspecjalizowany zespól informatyczny
zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron, w Warszawie, zwana dalej „Umową”,
pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 132-136, 02 – 305
Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000372110, NIP
7252036863, REGON 100999489, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
[…]
a
[…] z siedzibą w […], przy ul. […] wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd […], […] Wydział Gospodarczy pod numerem KRS […], NIP […],
REGON […], zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez:
[…]
Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej treści Umowy „Stronami”, a indywidualnie
również „Stroną”.
Umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „Pzp”,
po przeprowadzeniu procedury udzielenia Zamówienia Wykonawczego na podstawie Umowy
Ramowej z dnia __.__.___ r. w przedmiocie świadczenia usługi dotyczącej wytwarzania, wdrażania lub
utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespól informatyczny
§ 1.
DEFINICJE

Terminy lub zwroty użyte w Umowie Ramowej oraz Umowie wykonawczej posiadają następujące
znaczenie:
Termin

Definicja

Administrator

Administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 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
(dalej: RODO).

Dokumentacja

Ogół dokumentów dotyczących utworzenia i utrzymania
oprogramowania oraz wszystkie inne dokumenty wytworzone w
trakcie realizacji Umowy.

______________________

Dni Robocze

Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Oferta/oferta

Oferta złożona przez Wykonawcę w wyniku Zaproszenia do
składania ofert, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy.

Oferta Wykonawcy

Oferta złożona w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia, w wyniku którego została zawarta Umowa
Ramowa, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy Ramowej.

Okres rozliczeniowy

Każdy pełny dwumiesięczny okres realizacji prac składających się
na przedmiot Umowy, liczony od dnia zgłoszenia
Zamawiającemu dostępności, zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy, przez
pierwszego Konsultanta realizującego powierzone mu prace w
ramach Zlecenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Konsultant

Osoba wchodząca w skład wyspecjalizowanego zespołu
informatycznego Wykonawcy lub Podwykonawcy, o określonych
kwalifikacjach (zwanych również „Specjalnością”), zapewniona
przez Wykonawcę i oddelegowana do realizacji Umowy,
wybrana
w
postępowaniu
o udzielenie
Zamówienia
Wykonawczego w ramach Umowy Ramowej.

Podwykonawca

Każdy podmiot, z którym Wykonawca zawarł pisemną odpłatną
umowę na wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy.
Podwykonawcą nie jest osoba, którą Wykonawca dysponuje w
sposób bezpośredni (osoby samozatrudnione, osoby fizyczne
zatrudnione
przez
Wykonawcę
w
ramach
umów
cywilnoprawnych).

Pzp

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.)

Roboczogodzina (rbh)

Jednostka rozliczeniowa pracy jednego Konsultanta, przyjęta na
potrzeby niniejszej umowy składająca się z 60 minut zegarowych.

RODO

Rozporządzenie 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

Siła Wyższa

Zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą
Strony powołującej się na wypadek Siły Wyższej, niemożliwe do
przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie Siły Wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia
przez Stronę należytej staranności.

Strona

Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu.

Strony

Łącznie: Zamawiający i Wykonawca.

Umowa

Niniejsza Umowa Wykonawcza w rozumieniu w art. 312 Pzp
zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w wyniku
przeprowadzonego na podstawie i na zasadach określonych w
Umowie Ramowej postępowania o udzielenie Zamówienia
Wykonawczego wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami .

2

Umowa Ramowa

Umowa ramowa nr ………… zawarta w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i
załącznikami będąca podstawą do udzielania Zamówień
Wykonawczych.

Zamówienie Wykonawcze

Zamówienie, o którym mowa w art. 314 ust. 1 pkt 3 Pzp,
udzielone Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego
postępowania w ramach Umowy Ramowej obejmujące prace
związane z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem
systemów informatycznych przez Konsultantów.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
Zaproszenie do złożenia oferty
Zamówienia Wykonawczego, stanowiące załącznik nr 1 do
lub Zaproszenie
Umowy.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem umowy (dalej: „Przedmiot Umowy”) jest udostępnienie przez Wykonawcę
Konsultantów. Konsultanci będą realizowali prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
Zaproszeniu do złożenia oferty, które stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2.

Szczegółowy zakres zleconych prac oraz wykaz niezbędnych do jego realizacji Konsultantów ze
wskazaniem wymaganych Specjalności zawarty jest w Zaproszeniu do złożenia oferty.

3.

Oferta, złożona w odpowiedzi na Zaproszenie, stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

4.

Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wszystkie osoby w maksymalnym
wymiarze godzinowym wskazanym w Ofercie złożonej w odpowiedzi na Zaproszenie do składania
ofert. Szczegółowy wykaz Konsultantów oddelegowanych do realizacji Umowy (tj. wykaz
Specjalności wraz z przypisanym imieniem i nazwiskiem) stanowi załącznik nr __ do Oferty.
§ 3.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.

Wykonawca realizować będzie Przedmiot Umowy w terminie do ……………… lub do wykorzystania
maksymalnego wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 – w zależności od tego, który
z ww. warunków wystąpi jako pierwszy.

2.

W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w okresie do dnia określonego w ust. 1
powyżej kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia
terminu obowiązywania Umowy, poprzez zawarcie za zgodą Wykonawcy stosownego aneksu do
Umowy, jednak nie dłużej niż do dnia obowiązywania Umowy Ramowej.

§ 4.
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

1.

W celu rozpoczęcia realizacji Umowy Zamawiający wysyła w postaci elektronicznej na adres poczty
elektronicznej: …….@............... w Dni Robocze do Wykonawcy Zlecenie wykonania zadań
określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty, zwane dalej „Zleceniem”. Wzór Zlecenia stanowi
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załącznik nr 3 do Umowy. Przedmiot Umowy realizowany będzie na podstawie jednego lub więcej
Zleceń wysyłanych przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb. Minimalny okres
świadczenia usług określonych w danym Zleceniu nie będzie krótszy niż 4 miesiące, o ile nie
przekroczy czasu trwania Umowy określonego w § 3 ust. 1. W przypadku gdyby minimalny okres
świadczenia usługi przekroczył czas trwania Umowy, okres ten ulega skróceniu. Strony mogą w
każdej chwili skrócić czas realizacji danego Zlecenia (również minimalny okres świadczenia usług)
w formie pisemnego porozumienia podpisanego przez osoby koordynujące realizację Umowy.
2.

Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do zwrotnego przesłania do Zamawiającego drogą
elektroniczną potwierdzenia otrzymania Zlecenia do realizacji w terminie do 1 Dnia Roboczego od
momentu wysłania Zlecenia przez Zamawiającego. Brak przesłania potwierdzenia w ww. terminie
Strony uznają jako przyjęcie Zlecenia do realizacji.

3.

Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu:
1)

wszystkich Konsultantów, wskazanych w Załączniku nr __ do Oferty, przypisanych do
Specjalności …………, w terminie:1
a) do ….2 dni licząc od daty wysłania pierwszego w ramach Umowy Zlecenia,
b) do 20 dni od daty wysłania każdego kolejnego Zlecenia,
przy czym Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ww. terminie na adres
mailowy Zamawiającego …..@............... dostępności ww. Konsultantów i zapewni
rozpoczęcie wykonywania zleconych Konsultantom prac.

2)

wszystkich Konsultantów, wskazanych w Załączniku nr __ do Oferty, przypisanych do
Specjalności …………, w terminie do 20 dni od daty wysłania każdego kolejnego Zlecenia,3
przy czym Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ww. terminie na adres
mailowy Zamawiającego …..@............... dostępności ww. Konsultantów i zapewni
rozpoczęcie wykonywania zleconych Konsultantom prac.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wymiany Konsultanta/Konsultantów, w
szczególności w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi, że
Konsultant:
1)

nie przystąpił do realizacji prac określonych w Umowie lub Zleceniu,

2)

nie realizuje powierzonych zadań zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego
harmonogramem,

3)

wykonuje powierzone zadania nienależycie lub niezgodnie poleceniami lub wskazówkami
Zamawiającego,

4)

nie przestrzega zasad zachowania poufności,

5)

nie posiada umiejętności zadeklarowanych w trakcie procesu wyboru ofert,

6)

dopuszcza się czynu stwarzającego zagrożenie dla innych osób,

Wzór postanowienia dotyczący Specjalności ocenianych w kryterium Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia .
Zgodnie z Ofertą. Kryterium oceny ofert Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia.
3
Wzór postanowienia dotyczący Specjalności, nieocenianych w kryterium Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia .
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7)

wszedł w takie relacje faktyczne lub prawne z innym podmiotem, które będą budziły
wątpliwości co do jej bezstronności w realizowanych zadaniach,

8)

w innych uzasadnionych sytuacjach, w szczególności naruszenia któregokolwiek
z obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 6.

5.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Konsultant zostaje odsunięty od
zadań z chwilą złożenia przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w ust. 4. W takim
przypadku Wykonawca w terminie do 5 Dni Roboczych przedstawia Zamawiającemu osobę
zastępczą, posiadającą wymagane przez Zamawiającego na etapie składania ofert wymagania.
Zamawiający zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze dokonać oceny
zaproponowanej osoby zastępczej. W przypadku, gdy zmiana dotyczy którejkolwiek z osób,
których doświadczenie i kwalifikacje na etapie oceny ofert w postępowaniu wykonawczym były
oceniane w ramach kryterium oceny ofert „Ocena kompetencji”, Zamawiający dokona oceny
wiedzy i doświadczenia osoby zastępującej w taki sam sposób i na takich samych zasadach, jak na
etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawczego i z zakresu
odpowiedniego dla danej Specjalności. Nowa osoba musi uzyskać w ramach kryterium oceny ofert
„Ocena kompetencji” taką liczbę punktów, która nie zmieni rankingu ofert złożonych w
postępowaniu wykonawczym, tj. oferta Wykonawcy nadal pozostanie ofertą najkorzystniejszą.
Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania, w przypadku gdy w
postępowaniu wykonawczym złożono jedną ofertę lub gdy na etapie postępowania
wykonawczego zostały odrzucone wszystkie oferty poza ofertą najkorzystniejszą. W takim
przypadku Zamawiający odstąpi od badania „Oceny kompetencji” osoby zastępczej. W przypadku
akceptacji przez Zamawiającego, osoba zastępcza rozpocznie realizację prac w terminie …………..4
od dnia akceptacji przez Zamawiającego osoby zastępczej.

6.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Konsultanta na wniosek Wykonawcy w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacjach zaistnienia Siły wyższej dotyczącej
Konsultanta (np. rozwiązanie umowy z Konsultantem, długotrwała choroba, etc.). W takiej
sytuacji Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku do
Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7.

Wszystkie postanowienia Umowy pozostają w mocy dla nowego Konsultanta, w tym nie ulegają
zwiększeniu ceny za 1 Roboczogodzinę realizacji prac danej Specjalności ani też nie ulega
wydłużeniu termin obowiązywania Umowy, w tym realizacji Zlecenia, o którym mowa w ust. 1.

8.

W przypadku zmiany Konsultanta, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transfer wiedzy oraz
ciągłość realizacji zadań składających się na Przedmiot Umowy. Czas związany z wprowadzeniem
nowego Konsultanta w obowiązki i realizowane zadania nie podlega rozliczeniu z Zamawiającym.

9.

W przypadku co najmniej dwukrotnego, uzasadnionego wystąpienia przez Zamawiającego z
żądaniem wymiany Konsultanta, z przyczyn o których mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo do
wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w § 11 ust. 2 pkt 7.

10. Zadaniem Konsultantów Wykonawcy będzie realizowanie zadań w ramach zespołu/zespołu
projektowego Zamawiającego, w określonym czasie, z wykorzystaniem technologii określonych w
Zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający zastrzega, że zadania mogą być realizowane w trybie
Zgodnie z Ofertą Wykonawcy w postępowaniu o zawarcie Umowy Ramowej. Kryterium oceny ofert: Termin zmiany
Konsultanta.
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online.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za zawarcie odpowiedniego stosunku prawnego z Konsultantem
umożliwiającego należyte wykonanie Umowy.
12. Konsultant wykonuje zadania zlecone przez uprawnione osoby po stronie Zamawiającego w
wymiarze godzin ustalonym przez Zamawiającego.
13. Nieobecność Konsultanta w ustalonych terminach świadczenia przez niego usług oraz brak
dostatecznego wyjaśnienia okoliczności jego nieobecności przez Wykonawcę będą traktowane
jako naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę i będą podstawą do naliczenia kar
umownych.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości i poziomu świadczonych przez Wykonawcę
usług, w tym zwłaszcza oceny usług świadczonych przez Konsultantów.
15. Zamawiający może w sposób dowolny dysponować zakresem zadań Konsultantów, pod
warunkiem że zlecane prace będą odpowiadały kwalifikacjom Konsultantów.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do sposobu wykonywania Umowy.
17. W przypadku, gdy realizacja prac składających się na Przedmiot Umowy wiązać się będzie
z przygotowaniem dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do jej przygotowania
i przedstawienia w języku polskim.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad Konsultantami, a także za jego
działania lub zaniechania (w tym za działania i zaniechania każdego Konsultanta) związane
z realizacją Umowy, a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z zaangażowaniem
Konsultantów oraz z zawarciem umowy z Podwykonawcami. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców.
19. Gdy Przedmiot Umowy Wykonawczej będzie realizowany w trybie pracy zdalnej, w siedzibie
Wykonawcy lub w innym miejscu, które zapewni Wykonawca, Konsultant każdorazowo będzie
zobowiązany do rozliczania czasu pracy w programie JIRA lub innym programie udostępnionym
przez Zamawiającego. Koordynator Umowy wskazany przez Wykonawcę będzie nadzorowany
przez Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego. Koordynatorzy Umowy zostali wskazani w
§ 7 ust. 1.

§ 5.
CENA PRZEDMIOTU UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Maksymalne wynagrodzenie umowne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi ……………………. zł
brutto (słownie złotych: ………………………), w tym podatek VAT ……………… (słownie złotych:
………………………) oraz wynagrodzenie netto ……………………… (słownie złotych: ………………………) z
zastrzeżeniem, że faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z rzeczywiście zleconej
i faktycznie przepracowanej liczby Roboczogodzin pracy wszystkich Konsultantów w danym
Okresie Rozliczeniowym, zaakceptowanych w Raporcie i cen za Roboczogodzinę właściwych dla
każdej ze Specjalności określonych w Ofercie, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Cena
Roboczogodziny jest stała i obowiązuje bez względu na to, czy świadczenie usług odbywać się
będzie w Dni Robocze lub poza nimi, bez względu na porę wykonywania usług lub dzienny wymiar
usług (tj. czy usługi będą świadczone w wymiarze do 8 godzin dziennie czy dłuższym).
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W przypadku, jeżeli do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy lub do dnia, do którego Strony
przedłużyły okres obowiązywania Umowy zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, limit, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, nie zostanie osiągnięty, Wykonawca nie może sobie rościć prawa do jego
realizacji po okresie obowiązywania Umowy.

2.

Zamawiający szacuje, że w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawczej skorzysta z usług
Konsultantów w wymiarze odpowiadającym co najmniej 50 % maksymalnego wynagrodzenia
netto wskazanego w ust. 1 powyżej. Wykonawcy nie przysługują roszczenia w przypadku
niewykorzystania przez Zamawiającego ww. szacunkowego wymiaru.

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie obciążenia związane
z realizacją Umowy, wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki, w tym podatek
od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich
praw majątkowych, w przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy powstanie utwór.

4.

Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu odrębnie poniesionych kosztów.
Niewykorzystanie kwoty, o których mowa w ust. 1, nie może być podstawą do jakiegokolwiek
roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewykorzystania ww. kwoty.

5.

Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w cyklach dwumiesięcznych (Okres rozliczeniowy),
po każdym zakończonym drugim miesiącu cyklu realizacji prac wskazanych w Zleceniu, przy czym
jeśli ostatni Okres rozliczeniowy jest krótszy niż 2 miesiące, wówczas rozliczenie nastąpi na koniec
tego okresu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie przedstawiona przez Wykonawcę
prawidłowo wystawiona faktura dostarczona Zamawiającemu po każdym zakończonym Okresie
rozliczeniowym. Podstawą wystawienia faktury jest przedstawiony przez Wykonawcę i podpisany
przez Strony Raport z wykonanych prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy w
podziale na Roboczogodziny przepracowane przez każdego Konsultanta danej Specjalności, a w
przypadku ostatniej płatności - również Protokół odbioru Umowy Wykonawczej sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. Warunkiem podpisania Raportu przez
Zamawiającego jest wykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 11.

6.

Raport z wykonanych prac, o którym mowa w ust. 5, musi zawierać zestawienie faktycznie
wykonanych prac w Okresie rozliczeniowym.

7.

Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony Protokół odbioru Umowy
Wykonawczej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy. Podpisany przez obie
Strony Protokół odbioru Umowy Wykonawczej, o którym mowa w ust. 5, zostanie załączony do
ostatniej faktury dostarczanej Zamawiającemu.

8.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktury VAT drogą elektroniczną z adresu
e-mail: […] na adres e-mail: coi@coi.gov.pl.

9.

Faktura powinna zawierać oprócz wymaganych danych także numer Umowy, z której realizacją
wiąże się wypłata wynagrodzenia.

10. Płatność za realizację przedmiotu Umowy, zostanie każdorazowo dokonana w terminie 21 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze i zgłoszony do wykazu czynnych podatników VAT
(biała lista podatników).
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11. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, zgodnie
z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Postanowienia Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury stosuje się
odpowiednio do faktury wskazanej w zdaniu poprzednim.
12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
OBOWIĄZKI STRON

1.

Wykonawca dołoży wszelkich starań, by realizacja Przedmiotu Umowy była świadczona przez cały
okres Umowy przez tych samych Konsultantów.

2.

W przypadku zaistnienia konieczności wymiany przez Wykonawcę Konsultantów, Wykonawca
zapewni, by Konsultant dotychczas wykonujący Przedmiot Umowy przekazał, w terminie nie
dłuższym niż 5 Dni Roboczych liczonych od dnia akceptacji zaproponowanego przez
Zamawiającego nowego Konsultanta, wszystkie swoje obowiązki i realizowane zadania nowemu
Konsultantowi. Czas niezbędny dla przekazania obowiązków między Konsultantami jest wliczany
tylko do czasu świadczenia usług nowego Konsultanta i podlega rozliczeniu z Zamawiającym. Za
ten czas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie wg stawek przewidzianych za czas świadczenia
usług nowego Konsultanta. Obowiązki będą uznane przez Zamawiającego za przekazane, jeśli
nowy Konsultant rozpocznie należyte i terminowe wykonywanie zadania zastępowanego
Konsultanta. W przypadku gdy wymiana Konsultanta wynika z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, wynagrodzenie za czas niezbędny do przekazania obowiązków i realizowanych usług
nowemu Konsultantowi przez zastępowanego Konsultanta nie jest należne.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania zastępstwa w razie nieobecności Konsultanta
trwającej powyżej 5 Dni Roboczych na żądanie Zamawiającego, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdej nieobecności Konsultanta (zakres
realizowanych prac i wymagań wobec osoby zastępującej jest taki sam jak dla zastępowanego
Konsultanta), z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 7-8, w terminie wskazanym w § 4 ust. 5
zdanie ostatnie. Zamawiający ma prawo odmówić zgody na czasowe zastępstwo nieobecnego
Konsultanta, szczególnie w przypadku gdy zastępujący Konsultant, w opinii Zamawiającego,
będzie niewystarczająco przygotowany do przejęcia obowiązków zastępowanego Konsultanta.

4.

Wykonawca może nie zapewniać czasowego zastępstwa Konsultanta w razie jego
usprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 10 Dni Roboczych wyłącznie za pisemną zgodą
Zamawiającego.

5.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony podkreślają, że w przypadku odmowy zastępstwa, o której
mowa w ust. 3 powyżej, lub zgody na brak zastępstwa, o której mowa w ust. 4 powyżej,
Zamawiający nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas, w którym Konsultant nie
świadczył usług.

6.

Wykonawca zapewnia, że Konsultant jest zobowiązany do:
1)

przestrzegania zaleceń Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa informacji,
wynikających z Umowy Ramowej i Umowy oraz z obowiązujących u Zamawiającego
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przepisów wewnętrznych, w tym polityk, instrukcji i procedur określających zasady ochrony
informacji, w szczególności przetwarzanych w systemach informatycznych;
2)

przestrzegania zasad użytkowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
komputerów osobistych wdrożonych u Zamawiającego;

3)

przestrzegania sposobu wykonania zadań wskazanego przez Zamawiającego lub inne osoby
upoważnione przez Zamawiającego;

4)

przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego przepisów w zakresie przetwarzania i
ochrony informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych;

5)

przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego przepisów i regulaminów, w tym
w szczególności w zakresie BHP;

6)

nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie wykonywania zadań i po ich
wykonywaniu.

7.

W terminie do 5 Dni Roboczych od zawarcia Umowy Wykonawczej, Zamawiający udostępni
Wykonawcy wewnętrzne regulacje prawne wymagane do wypełnienia przez Konsultantów
zobowiązań, o których mowa w ust. 6.

8.

W celu realizacji prac przez Konsultantów, Zamawiający:

9.

1)

udostępnia stanowiska do wykonywania zadań wraz z niezbędnym wyposażeniem - przy
czym Zamawiający podejmując decyzję o wyposażeniu Konsultantów w sprzęt
informatyczny Zamawiającego będzie każdorazowo brał pod uwagę zakres planowanych
zadań oraz specyfikę Specjalności Konsultanta. Przekazanie sprzętu komputerowego i
innego mienia nastąpi protokolarnie – protokół podpisze Zamawiający i Konsultant.
Konsultant zobowiązany jest do zwrotu powierzonego mu sprzętu i mienia niezwłocznie po
zakończeniu świadczenia usług lub wcześniej, gdy Zamawiający zgłosi takie żądanie.
Wykonawca odpowiada za mienie powierzone Konsultantowi.

2)

zapewni Konsultantom zdalny dostęp do środowisk niezbędnych do realizacji zadań,
zgodnie z procedurami i standardami obowiązującymi u Zamawiającego,

3)

zobowiązuje się do udostępnienia Konsultantom wewnętrznych regulacji prawnych
obowiązujących w miejscu wykonywania czynności, w tym również dotyczących BHP, a
Konsultant zobowiązuje się do zapoznania się z tymi przepisami i ich stosowania.

Wykonawca oświadcza, że jako podmiot profesjonalnie zajmujący się świadczeniem usług
będących przedmiotem Umowy dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i personelem
niezbędnym do należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy oraz że będzie
świadczył usługi w zakresie uzgodnionym w Umowie i zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. Wykonawca oświadcza, że w ramach posiadanej bazy zasobów ludzkich jest w stanie zapewnić
świadczenie usług przez Konsultantów o wymaganych kwalifikacjach.
11. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań mogących naruszać dobra
osobiste Zamawiającego.
12. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać materiałów Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody w
celach niebędących przedmiotem Umowy.
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13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania określone w Umowie z
zachowaniem wynikających z niej wymogów, z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa
oraz zasadami uczciwej konkurencji i poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznych
interesów Zamawiającego.
14. Wykonawca wykonywać będzie usługi z należytą starannością przyjętą przy wykonywaniu
czynności danego rodzaju.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy lub w związku
wykonywaniem Umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności informacji Zamawiającego na
zasadach wskazanych w Umowie Ramowej i Umowie.
17. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niezbędne wskazówki konieczne do
wykonania Umowy oraz zapewnić Konsultantom dostęp do niezbędnych pomieszczeń i urządzeń
Zamawiającego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i procedur wewnętrznych Zamawiającego.
18. W przypadku, gdy usługi będą świadczone bez zachowania należytej staranności, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę wskazując obszary, których dotyczą zastrzeżenia. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania takiej informacji przedstawić plan
poprawy jakości usług albo zaproponować wymianę Konsultantów.
19. W zakresie obowiązków związanych z bhp:
1)

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania względem Konsultantów przepisów
regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności art. 207, 208 i 304 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („Kp”);

2)

W przypadku gdy któryś z Konsultantów mający świadczyć usługi na podstawie Umowy
Wykonawczej jest pracownikiem Wykonawcy, Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia
świadczenia usług przez tego Konsultanta wyznaczy oraz przekaże Zamawiającemu dane
(imię i nazwisko oraz dane kontaktowe nr telefonu, adres e-mail) koordynatora BHP w celu
spełnienia obowiązku wynikającego z art. 208 Kp;

3)

Wykonawca zorganizuje dla każdego Konsultanta „Szkolenie informacyjne BHP”.

20. Wzór oświadczenia Konsultanta o zapoznaniu z obowiązującymi przepisami stanowi załącznik nr 8
do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu podpisane przez Konsultanta
oświadczenie niezwłocznie po rozpoczęcia świadczenia usług przez danego Konsultanta. W
przypadku świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego, Konsultant jest zobowiązany złożyć
oświadczenie przed rozpoczęciem realizacji prac.

§ 7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Ze strony Zamawiającego do bieżącej współpracy i kontaktów w zakresie wykonywania Umowy
upoważnione są następujące osoby:
1)

[…], e-mail: […], tel.: […]
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2)

[…], e-mail: […], tel.: […]

Na Dyrektora Umowy Zamawiający wyznaczył: […], e-mail: […], tel.: […] .
2.

Ze strony Wykonawcy do bieżącej współpracy i kontaktów w zakresie wykonywania Umowy
upoważnione są następujące osoby: […], e-mail: […], tel.: […]

3.

Osoby wskazane w ust. 1 i 2 są upoważnione do wykonywania w imieniu Stron czynności
określonych w Umowie, w tym akceptowania wszelkich raportów i protokołów odbioru,
z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej.

4.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 lub ust. 2 powyżej lub jej danych kontaktowych nie wymaga
zmiany Umowy, ale wymaga dla swej skuteczności uprzedniego powiadomienia drugiej Strony, co
najmniej w formie dokumentowej, przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej Strony.

5.

Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy będzie
przekazywana, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej lub innych postanowień Umowy, w formie
dokumentowej na wskazane powyżej adresy e-mail przedstawicieli Stron.

6.

Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z Umową, co do której
zastrzeżono formę pisemną, będzie przesyłana zgodnie z § 16 ust. 1 Umowy.

7.

Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów telefonów lub adresów e-mail
nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy oraz staje się
skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią zawiadomienia w formie pisemnej,
z zastrzeżeniem ust. 4.

8.

Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji
mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w
formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Przedmiotu
Umowy, w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych.

§ 8.
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

1.

Jeżeli w trakcie realizacji Umowy powstanie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wówczas Wykonawca przenosi na
Zamawiającego, z chwilą podpisania Raportu, o którym mowa w § 5 ust. 5 w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do powstałych utworów
wytworzonych w ramach realizacji Umowy, a w szczególności do oprogramowania, w tym kodów
źródłowych, Dokumentacji i wszystkich innych produktów noszących znamiona utworu, których
dotyczy podpisany Raport, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, łącznie z prawem do
udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, prawem do wykonywania
zależnego prawa autorskiego, w zakresie korzystania i rozporządzania nimi na polach eksploatacji
określonych w ust. 3 lub ust. 4. Wspomniane w zdaniu poprzedzającym przeniesienie na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich nie wymaga składania przez Wykonawcę dodatkowego oświadczenia
w tym przedmiocie.

2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość odebrania utworu
w wersji nieukończonej wraz z prawami autorskimi do tej części, w tym kodów źródłowych.
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3.

Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, do utworów będących
oprogramowaniem, oraz związanych z nim uaktualnień lub fragmentów oprogramowania
powstałego w wyniku realizacji Umowy („Oprogramowanie”), obejmuje wszelkie pola eksploatacji
wskazane w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz następujące
pola eksploatacji obejmujące prawo do:
1)

korzystania z wszystkich utworów w ramach wszystkich ich funkcjonalności w dowolny
sposób w nieograniczonej liczbie kopii/stanowisk/serwerów oraz przez nieograniczoną
liczbę użytkowników i osób, również spoza organizacji Zamawiającego,

2)

wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów,

3)

odtwarzania,

4)

utrwalania,

5)

trwałego i czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i
wszystkimi znanymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową i w formie dysków twardych, tasiemek streamerów, dyskietek,
nośników CD- R/RW, DN/D/RW, Blu-ray, przenośnej pamięci zewnętrznej, poczty
elektronicznej, za pomocą Internetu lub ekstranetu, przesyłania za pomocą sieci
bezprzewodowych,

6)

przekazywania,

7)

przechowywania,

8)

wyświetlania,

9)

stosowania,

10) obrotu Oprogramowaniem, w tym wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału
albo egzemplarzy na których utwór utrwalono, a także rozpowszechniania
Oprogramowania w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawienie,
odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
11) instalowania i deinstalowania,
12) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników
z zainstalowanym Oprogramowaniem,
13) tłumaczenia,
14) przystosowywania (customizacja),
15) wprowadzania zmian,
16) zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu, w tym modyfikacji,
uzupełniania, skracania, przeróbki, rozbudowy oraz sporządzenia nowej wersji
Oprogramowania z zachowaniem wszystkich, określonych w niniejszym ustępie, pól
eksploatacji na części zmienione w ww. sposób,
17) publikacji i wyświetlania w całości i w części w Internecie i innych mediach bez ograniczeń,
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18) korzystania z produktów powstałych w wyniku eksploatacji utworu przez Zamawiającego
lub przez osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego, w szczególności danych, raportów,
zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz
modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania,
19) produkcji i rozpowszechniania przez Zamawiającego i w jego imieniu wszelkich materiałów
promocyjnych (np. naklejek, długopisów, kalendarzy), w tym reklamowych w
nieograniczonym nakładzie,
20) udzielania licencji i sublicencji, przekazywania w jakiejkolwiek formie, w tym udzielanie
prawa do używania Oprogramowania;
21) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Oprogramowania.
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższe oznacza, iż
Zamawiający w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową Wykonawczą uprawniony jest w
szczególności do:
1) dokonywania wszelkich zmian w Oprogramowaniu i wykorzystywania w dowolny sposób
tak utworzonych jego modyfikacji;
2) zezwalania na dokonywanie dowolnych zmian w Oprogramowaniu przez osoby trzecie;
3) zezwalania na wykorzystywanie w dowolny sposób jego modyfikacji utworzonych przez
osoby trzecie;
4) dowolnego dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do Oprogramowania.
4.

Przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, w przypadku utworów innych niż
Oprogramowanie, w tym będących Dokumentacją, obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz następujące pola eksploatacji
obejmujące prawo do:
1)

trwałego lub czasowego zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części dla
wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z Oprogramowania, w
tym utrwalania i zwielokrotniania takiej Dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na
płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku
pamięci;

2)

tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych
zmian,

3)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

4)

w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 3 - publicznego
wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a
także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5)

udostępnienia takiej Dokumentacji użytkownikom końcowym w zakresie w jakim wynika to
z charakteru danej Dokumentacji lub jej części, a także udostępniania takiej Dokumentacji
innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego, w tym dostawcom usług
informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych
Zamawiającego;
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6)

modyfikacji Dokumentacji;

7)

wykorzystywania Dokumentacji do celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

8)

zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji utworów.

5.

W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 i w momencie wskazanym w ust. 1,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyłącznego wykonywania zależnego prawa
autorskiego do utworów, o których mowa w ust. 1, łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na wszystkich polach eksploatacji, wskazanych w ust.
3 lub 4.

6.

Wraz z wytworzonym na potrzeby realizacji Umowy Oprogramowaniem, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu za protokolarnym potwierdzeniem odbioru kody źródłowe wytworzonego
Oprogramowania wraz z Dokumentacją.

7.

Zamawiający jest uprawniony do korzystania z utworów od momentu udostępnienia utworu
Zamawiającemu (np. instalacji Oprogramowania w infrastrukturze Ministerstwa Cyfryzacji lub
Zamawiającego, wydania innych utworów Zamawiającemu) do momentu nabycia autorskich praw
majątkowych przez Zamawiającego, a Wykonawca zapewnia, że takie korzystanie nie będzie
naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować
obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. W takim przypadku Zamawiający może
korzystać z utworu na polach eksploatacji opisanych w ust. 3 lub 4 – właściwych dla rodzaju
utworu.

8.

Nie później niż w dniu podpisania Protokołu odbioru Umowy Wykonawczej, o którym mowa w §
5 ust. 7, Wykonawca zapewni Zamawiającemu swobodny odczyt kodu źródłowego, a także
zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej
(w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku
komputerowym. Wraz z kodem źródłowym Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi
programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego
oprogramowania do formy wykonywalnej. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania
jakichkolwiek technik lub ograniczeń lub narzędzi, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły
Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania.

9.

Kod źródłowy musi być tworzony zgodnie z zasadami lub wytycznymi tworzenia kodu źródłowego
opublikowanymi przez producenta interpretera języka programowania, w którym kod został
napisany.

10. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Konsultantem, w ramach której to umowy
nastąpi przeniesienie majątkowych praw autorskich do wytworzonych Utworów z Konsultanta na
Wykonawcę w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie. Umowa
pomiędzy Wykonawcą a Konsultantem będzie również zawierała:
1)

klauzulę zobowiązującą Konsultanta do niewykonywania autorskich praw osobistych
do wytworzonych Utworów;

2)

upoważnienie od Konsultanta dla Zamawiającego, Ministra Cyfryzacji lub innych
podmiotów, na rzecz których zostaną przeniesione majątkowe prawa autorskie, do
wykonywania praw osobistych Konsultanta do utworów w najszerszym zakresie
dozwolonym przez prawo, w tym w szczególności Zamawiający będzie uprawiony
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wykorzystując Utwory odnosić się do autorów Utworów, a także wprowadzać zmiany
i modyfikacje.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umów z Konsultantami, o których
mowa w ust. 10, najpóźniej przed podpisaniem pierwszego w ramach danej Umowy Raportu z
wykonanych prac. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku przedłożenia umowy z
Konsultantem w przypadku, gdy Wykonawca będzie jednocześnie pracodawcą oddelegowanego
do prac Konsultanta, a utwory zostaną wytworzone w wyniku wykonywania obowiązków w
ramach stosunku pracy między Konsultantem a Wykonawcą. W takim przypadku wystarczające
jest złożenie oświadczenia o niewykonywaniu praw osobistych przez Konsultanta do utworów.
12. Wykonawca zobowiązuje się do 25 dnia miesiąca następującego po Okresie Rozliczeniowym i
podpisaniu Raportu dotyczącego danego Konsultanta przekazać Zamawiającemu pisemne
oświadczenia każdego Konsultanta zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 wraz z
oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym danego Konsultanta zgodnego ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 7.
13. Prawo własności egzemplarzy nośników Utworów przechodzi na własność Zamawiającego z
chwilą podpisania Raportu.
14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazane Wykonawcy produkty, materiały,
dokumentacje i informacje, stanowiące źródło wiedzy i bazę do realizacji przez Wykonawcę
zleconych mu w ramach Umowy Wykonawczej prac i oświadcza, że powyższe materiały nie
naruszą praw osób trzecich.
15. Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego w ramach Umowy prace, w tym dostarczone
przez niego produkty, materiały, dokumentacja i informacje, nie zawierają jakichkolwiek wad
prawnych, w tym nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów
o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz
nieuczciwej konkurencji, a także, że Wykonawca ureguluje swój stosunek prawny z Konsultantami
w taki sposób, aby zapewnić realizację postanowień objętych niniejszym paragrafem.
16. Strony ustalają zgodnie, że Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za
naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę. Cała
odpowiedzialność w powyższym zakresie spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca będzie zwolniony
z przedmiotowej odpowiedzialności jedynie w sytuacji, gdy ewentualne źródła naruszeń wynikać
będą z materiałów, o których mowa w ust. 14.
17. Jeśli efekty prac wykonane w ramach realizacji Umowy będą naruszać prawa osób trzecich,
Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich zmodyfikowania w sposób, pozwalający na dalsze ich
wykorzystywanie bez naruszania praw osób trzecich lub uzyska dla Zamawiającego, na swój koszt,
legalną licencję na część dotkniętą naruszeniem uprawniającą do wykorzystania Utworu na polach
eksploatacji określonych w ustępach powyżej – właściwych dla rodzaju Utworu.
18. W przypadku wytoczenia powództwa przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu w zakresie
zrealizowanego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
przystąpi do postępowania po jego stronie. W przypadku braku skutecznego przeniesienia przez
Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do zezwalania na
wykonywanie praw zależnych lub naruszenia w inny sposób praw osób trzecich w związku z
przeniesieniem ww. praw na Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, Wykonawca
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będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za roszczenia zgłaszane Zamawiającemu w
związku z korzystaniem z utworu powstałego na podstawie Umowy i zobowiązuje się zaspokoić
roszczenia zasądzone od Zamawiającego oraz ponieść koszty postępowania.
19. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zmian wytworzonych
utworów realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz licencji
na oprogramowanie inne niż wytworzone przez Wykonawcę.
20. Wykonawca jest zobowiązany do nieodwołalnego niewykonywania autorskich praw osobistych
do utworów wytworzonych w ramach realizacji Umów przez osoby uprawnione z tytułu tych praw
oraz osoby uprawnione do wykonywania tych praw, w tym nie oznakowywania w utworów
danymi twórcy.
21. Wykonawca może w ramach realizacji Umów wykorzystywać oprogramowanie udostępnione na
licencji typu open source bądź dostępne na rynku bazy danych, przy czym każdorazowo
Wykonawca zobowiązuje się do wskazania Zamawiającemu przed ich użyciem, a także do
potwierdzenia w Raporcie, zasad licencjonowania takiego oprogramowania oraz korzystania z
takich baz danych, względnie przekazania kopii dokumentu licencji.
22. Wykonawca zapewnia, że wykorzystanie oprogramowania o którym mowa w ust. 21:
1)

w ramach realizacji Umów będzie zgodne z warunkami licencji typu open source
dotyczącymi tego oprogramowania;

2)

nie będzie powodować ograniczeń Zamawiającego w zakresie innego oprogramowania
połączonego z takim oprogramowaniem, w tym nie doprowadzi do nałożenia
na Zamawiającego obowiązku udostępniania takiego połączonego oprogramowania wraz z
kodami źródłowymi;

3)

nie będzie powodować powstania po stronie Zamawiającego obowiązku odprowadzania
jakichkolwiek opłat na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania.

23. W przypadku, w którym dana licencja na oprogramowanie open source uzależnia zakres takich
obowiązków od sposobu połączenia oprogramowania open source z innym oprogramowaniem,
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania takiego połączenia w sposób nienakładający na
Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem
źródłowym.
24. Zamawiający zastrzega, że w przypadku użycia oprogramowania open-source, dla jego
używalności nie mogą być wymagane dodatkowe koszty związane ze świadczeniem usług jego
utrzymania.
25. W przypadku, w którym w wyniku wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy
Ramowej lub Umowy Wykonawczej powstanie baza danych, podlegająca ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386),
podmiotem uprawnionym do tej bazy (producentem baz danych) jest Zamawiający. W przypadku,
w którym prawo wyłączne do bazy danych powstało na rzecz Wykonawcy, Zamawiający nabywa
to prawo z chwilą dostarczenia mu bazy danych przez Wykonawcę. Jeżeli Umowa wyraźnie nie
stanowi inaczej, nabycie prawa wyłącznego do bazy danych następuje w całości, w zakresie
wszystkich uprawnień przysługujących Wykonawcy, w tym w zakresie pobierania i wtórnego
wykorzystywania danych. Nabycie prawa wyłącznego następuje bez ograniczeń terytorialnych i
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obejmuje prawa istniejące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytoriów innych państw,
dla których baza ta podlega ochronie.
26. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają i nie ograniczają Zamawiającego w jego
uprawnieniach do posługiwania się osobami trzecimi, wedle swego uznania, przy wykonywaniu
autorskich praw majątkowych i zależnych do Utworów, w tym w szczególności do dokonywania w
nich zmian.
27. W przypadku gdy po zawarciu Umowy powstanie nowe pole eksploatacji, Wykonawca, na żądanie
Zamawiającego, w ramach zapłaconego wynagrodzenia, zgodnie z Umową, zawrze z nim aneks, w
którym:
1)

zobowiąże się przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów, które
powstaną po zawarciu aneksu, na nowym polu eksploatacji,

2)

przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie na nowym polu eksploatacji do
utworów, do których przeniósł na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dnia
zawarcia aneksu.

§ 9.
ZACHOWANIE POUFNOŚCI I DANE OSOBOWE

1. Strony zobowiązują się, że wszelkie informacje podlegające ochronie u pozostałych Stron, co do
których powzięły wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem Umowy Ramowej lub
Umowy, które nie są ujęte w rejestrach publicznych ani nie są powszechnie znane, a fakt ich
publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności lub przepisów prawa,
objęte są klauzulą poufności w czasie trwania Umowy Ramowej oraz Umowy, jak również po ich
ustaniu, w zakresie nienaruszającym przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2.

Strony Umowy Ramowej oraz Umowy zobowiązują się do nieograniczonego w czasie zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji poufnych związanych z wykonywaniem zadań na rzecz
pozostałych Stron Umowy Ramowej oraz Umowy oraz odpowiadają w tym zakresie za
pracowników, współpracowników i pracowników podwykonawców, którzy w ich imieniu
wykonują zadania na rzecz pozostałych Stron Umowy Ramowej lub Umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje swój personel, współpracowników i pracowników podwykonawców
wykonujący zadania na rzecz Zamawiającego do bezterminowego zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji Umowy Ramowej lub Umowy, stosując
klauzule dotyczące zachowania poufności w umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych,
oświadczeniach personelu Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców o
zachowaniu poufności lub innych dokumentach podpisanych przez personel Wykonawcy,
współpracowników i pracowników podwykonawców.

4.

Klauzule dotyczące zachowania poufności, o których mowa w ust. 3 powyżej, powinny:
1)

zobowiązywać personel Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców
do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych podczas
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wykonywania powierzonych mu zadań przy realizacji Umowy Ramowej oraz Umowy na
rzecz Zamawiającego;
2)

obejmować
swoim
zakresem
także
informacje
podlegające
ochronie
u Zamawiającego, co do których powziął wiadomość w związku z realizacją Umowy
Ramowej lub Umowy;

3)

zawierać informację zezwalającą na ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie
informacji podlegających ochronie u Zamawiającego wyłącznie za pisemną zgodą osoby
nadzorującej Umowę Ramową lub Umowę ze strony Zamawiającego.

5.

W trakcie realizacji Umowy osoba nadzorująca Umowę Ramową lub Umowę ze strony
Zamawiającego wskazana w § 7 ust. 1 Umowy uprawniona jest do żądania od Wykonawcy
umożliwienia weryfikacji realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

6.

Realizując uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do żądania przedstawienia wzorów umów, oświadczeń i dokumentów
w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 4 powyżej, dokonania ich
oceny oraz żądania wyjaśnień.

7.

Na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązuje się do
przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o których mowa
w ust. 6 powyżej. Dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych personelu Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców
z wyjątkiem: imienia, nazwiska i podpisu członka personelu Wykonawcy, współpracowników i
pracowników podwykonawców.

8.

Wykonawca udostępnia informacje związane z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego,
niezbędne do realizacji Umowy Ramowej lub Umowy, wyłącznie tym spośród personelu
Wykonawcy, współpracownikom oraz pracownikom podwykonawców, którym są one niezbędne
do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych personelowi Wykonawcy
informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.

9.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy,
w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się
poinformować osobę sprawującą nadzór nad realizacją Umowy po stronie Zamawiającego
wskazaną w § 7 ust. 1 Umowy o żądaniu takiego organu, przed ujawnieniem informacji.

10. Udostępnianie, ujawnianie, przekazywanie, powielanie oraz kopiowanie przez Wykonawcę
dokumentów, zawierających informacje związane z realizacją Umowy Ramowej lub Umowy, lub
samych informacji, z wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celu jej realizacji,
wymaga zgody Zamawiającego.
11. Strony są zobowiązane do szyfrowania ogólnodostępnymi mechanizmami kryptograficznymi (np.
GPG, PGP) korespondencji elektronicznej zawierającej informacje mogące mieć istotny wpływ na
bezpieczeństwo lub poufność informacji Stron.
12. Wykonawca, podczas wykonywania Umowy Ramowej lub Umowy, zobowiązuje się do
przestrzegania zasad ochrony informacji obowiązujących po stronie Zamawiającego oraz
przestrzegania zasad dotyczących wstępu i wjazdu na teren Zamawiającego. Sposób zapoznania z
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ww. zasadami ustala się w trybie roboczym z osobą sprawującą nadzór nad realizacją Umowy
Ramowej lub Umowy.
13. Na potrzeby postanowień Umowy Ramowej oraz Umowy dotyczących poufności pod pojęciem
pracownika rozumie się osoby wykonujące pracę na podstawie stosunku pracy oraz realizujące
zadania dla Wykonawcy na innej podstawie prawnej.

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zaktualizowanego wykazu, o którym
mowa w § 5 ust. 6 pkt 5 Umowy Ramowej, w przypadku zmiany Konsultanta. Osoby, która przestała
brać udział w realizacji Umowy Wykonawczej, nie wykreśla się z Wykazu, a jedynie wskazuje datę
końcową zaangażowania do realizacji Umowy Wykonawczej. Zmiana wykazu nie wymaga zmiany
umowy, ale wymaga zachowania formy co najmniej dokumentowej.
15. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia zawarcia
Umowy Wykonawczej oświadczenia o zachowaniu poufności sporządzonego według wzoru, który
określa załącznik nr 5 do Umowy Ramowej.

16. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych nośników
danych stanowiących własność Zamawiającego, na których utrwalone zostały te informacje oraz
do zwrotu wszelkich ich kopii i reprodukcji, a także trwałego usunięcia/zniszczenia informacji
przekazanych przez Zamawiającego utrwalonych na nośnikach Wykonawcy, w tym dyskach
twardych, dyskach przenośnych, kartach pamięci, nośnikach CD i innych. Wydanie i zwrot
dokumentów i innych nośników, na których utrwalone są informacje, o których mowa w ust. 1, jest
potwierdzane protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, a ich
usunięcie/zniszczenie - oświadczeniem Wykonawcy.
17. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew
postanowieniom Umowy/Umowy Ramowej. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po
wykonaniu Przedmiotu Umowy/Umowy Ramowej, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu,
bez względu na przyczynę.
18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, Wykonawca zwróci się
przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną do Zamawiającego o wskazanie, czy informację
tę ma traktować jako informację chronioną w rozumieniu niniejszego paragrafu.
19. W przypadku, jeśli w związku z realizacją Umowy Ramowej oraz Umowy, Wykonawca miałby
uzyskać dostęp do innych danych osobowych, niż te które zostaną mu udostępnione zgodnie z ust.
23 poniżej jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego i przestrzegać
przepisów prawa w zakresie ich ochrony, w tym zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia z
Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o możliwym dostępie do danych osobowych:
1) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacji jeśli Wykonawca miałby
uzyskać dostęp do danych osobowych, których Administratorem danych jest Zamawiający.
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do
Umowy Ramowej;
2) umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji jeśli Wykonawca
miałby uzyskać dostęp do danych osobowych w stosunku do których podmiotem
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przetwarzającym jest Zamawiający. Wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych stanowi załącznik nr 7 do Umowy Ramowej.
20. Do czasu zawarcia wymaganych umów, o których jest mowa w ust. 19 powyżej Wykonawca
powstrzyma się od przetwarzania danych osobowych.
21. W związku z realizacją Usług, Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe Konsultantów
w zakresie wymaganym do:
1) wykonywania Usług przez Konsultantów na rzecz Zamawiającego;
2)

sprawowania nadzoru przez Zamawiającego nad Konsultantami.

22. Jeśli Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych, o którym jest mowa w ust. 19
powyżej a Konsultanci, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez
Wykonawcę zgodnie z ust. 21 powyżej: będą posiadali: wydane przez Zamawiającego
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, realizowali Usługi w szczególności według
procedur Zamawiającego oraz na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie, w takim
przypadku nie będzie wymagane zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
oraz umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych o których jest mowa w ust.
19 powyżej.
23. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osób: reprezentujących Strony oraz swoich
pracowników i współpracowników wyznaczonych do kontaktów w celu zawarcia i wykonania
Umowy Ramowej oraz Umowy. Wykonawca również udostępni Zamawiającemu dane osobowe
Podwykonawców w zakresie wymaganym do realizacji Umowy.
24. Strony oświadczają, że udostepnienie danych, o którym jest mowa w ust. 21 oraz ust. 23 powyżej
będzie się odbywało z zachowaniem przepisów RODO.
25. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazania osobom,
których dane zostały udostępnione pomiędzy Stronami zgodnie z ust. 21 oraz ust. 23 powyżej
klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, które zostały
przygotowane przez każdą ze Stron.
26. Zamawiający przekaże do osób, których dane zostały udostępnione Wykonawcy zgodnie z ust. 23
powyżej, klauzulę informacyjną przygotowaną przez Wykonawcę stanowiącą Załącznik nr 8 do
Umowy Ramowej. Wykonawca przekaże do osób, których dane zostały udostępnione
Zamawiającemu:
1) zgodnie z ust. 21 powyżej, klauzulę informacyjną przygotowaną przez Zamawiającego
stanowiącą Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej;
2) zgodnie z ust. 23 powyżej, klauzulę informacyjną przygotowaną przez Zamawiającego
stanowiącą Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej.
27. W związku z wzajemnym udostępnieniem danych osobowych, o którym jest mowa w ust. 21 oraz
ust. 23 powyżej Strony stają się niezależnymi Administratorami udostępnionych im danych
osobowych.
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28. Na żądanie jednej ze Stron złożone w formie elektronicznej lub pisemnej, druga Strona złoży
w formie elektronicznej lub pisemnej oświadczenie, potwierdzające, że do osób, o których jest
mowa w ust. 21 oraz ust. 23 powyżej , zostały przekazane klauzule informacyjne zgodnie z treścią,
ust. 26 powyżej.

§ 10.
KARY UMOWNE

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
1) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku, gdy dotyczy to części Umowy,
podstawą naliczenia kary umownej jest odpowiednia wartość wynagrodzenia za część objętą
odpowiednio wypowiedzeniem lub odstąpieniem;
2) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z
przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 przy czym w przypadku gdy dotyczy to części Umowy, podstawą naliczenia
kary umownej jest odpowiednia wartość wynagrodzenia za część objętą odstąpieniem;
3) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. a w wysokości 2 000 zł
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że przyczyny zwłoki leżą po stronie Zamawiającego;
4) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt. 2 w wysokości
1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że przyczyny zwłoki leżą po stronie
Zamawiającego;
5)

w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 5 zd. ostatnie w wysokości 2 000
zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że przyczyny zwłoki leżą po stronie Zamawiającego;

6) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 6 ust. 2 w wysokości 1 000 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że przyczyny zwłoki leżą po stronie Zamawiającego;
7) w przypadku nieobecności Konsultanta, o której mowa w § 4 ust. 13 Umowy z przyczyn
dotyczących Wykonawcy - w wysokości 5 000 zł za każdy rozpoczęty dzień nieobecności;
8) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasady przeniesienia całości praw wskazanych w §
8 (w zakresie jakiegokolwiek elementu) - w wysokości 150 000,00 zł za każde naruszenie;

9) w przypadku nieprzekazania potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, o której
mowa w § 8 ust. 10 zawartej z Konsultantem w terminie wskazanym w § 8 ust. 11 – w
wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
10) w przypadku nieprzekazania któregokolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 12 w
terminie wskazanym w § 8 ust. 12 – w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
11) w przypadku naruszenia zasady zachowania poufności określonych w § 9 przez Wykonawcę, w
tym przez jakąkolwiek osobę, za pomocą której Wykonawca wykonuje lub wykonywał Umowę
w wysokości 100 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia.;
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12) niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 14 ust. 4 lub 5, w terminie w nim wskazanymw wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek niewykonania w terminie;
13) w przypadku naruszenia zasady ochrony danych osobowych przez Wykonawcę, w tym
jakąkolwiek osobę, za pomocą której Wykonawca wykonuje lub wykonywał Umowę w
wysokości 100 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;
14) w przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 13 Wykonawca nie
dokona zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązana
Podwykonawcy – w wysokości 25 000 zł za każdy przypadek;

15) w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika Zamawiającego lub doprowadzenia
do złożenia przez pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub
rekomendowania pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawarcia z
pracownikiem Zamawiającego jakiejkolwiek umowy lub porozumienia - w wysokości 300
000,00 zł w zakresie każdego pracownika Zamawiającego. Obowiązek zapłaty niniejszej kary
umownej obowiązuje do upływu 2 lat od dnia zakończenia Umowy Wykonawczej niezależnie
od podstawy jej zakończenia.
2.

Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy.

3.

Kary umowne są od siebie niezależne i mogą zostać nałożone przez Zamawiającego za każdy
przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że
naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z
innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.

4.

Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 100 %
całkowitej kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w
§ 5 ust. 1.

5.

Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie
roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na
zasadach ogólnych.

6.

Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego w terminie w niej wskazanym.

7.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

8.

Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest następstwem zdarzeń określanych jako Siła Wyższa.

§ 11.
ZAKOŃCZENIE UMOWY

1.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części lub odstąpić od części lub całości
Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Pzp,
Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach określonych w Umowie.
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2.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym
lub odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1)

gdy Zamawiający odstąpi od Umowy Ramowej, wypowie ją lub w inny sposób doprowadzi
do jej zakończenia;

2)

w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania/ń określonego/ych w:
- § 4 ust. 3 pkt 1 lit. a lub
- § 4 ust. 5 zd. ostatnie lub
trwającej co najmniej 7 dni;

3)

w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania/ń określonego/ych w
- § 6 ust. 2 lub
- § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub
- § 4 ust. 3 pkt 2
trwającej co najmniej 15 dni;

4)

w przypadku nieobecności Konsultanta, o której mowa w § 4 ust. 13 Umowy przekraczającej
5 dni;

5)

gdy Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę
Wykonawczą przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji
Zamawiającego;

6)

gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty lub sprzeczny z celem Umowy i po
bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w pisemnym wezwaniu terminu do zmiany
sposobu wykonywania Umowy, w tym do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń
postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie
zastosuje się do wezwania; za wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób
nienależyty lub sprzeczny z celem Umowy w szczególności należy rozumieć, że Wykonawca:
a) nie stosuje się do Wymagań Zamawiającego, lub
b) istotnie narusza inne postanowienia Umowy, lub
c) istotnie narusza prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

7)

gdy Zamawiający zażądał co najmniej dwukrotnej zmiany Konsultanta z przyczyn o których
mowa w § 4 ust. 4;

8)

gdy Wykonawca zostanie trzykrotnie obciążony karą umowną z tytułu nie zrealizowania
przedmiotu Umowy lub nienależytego jej wykonania, zgodnie z warunkami Umowy;

9)

gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy wyniesie 100%
wysokości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;

10) gdy Wykonawca zatrudni pracownika Zamawiającego lub doprowadzi do złożenia przez
pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub będzie rekomendował
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pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawrze z pracownikiem
Zamawiającego jakąkolwiek umowę lub porozumienie;
11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek z postanowień dotyczących praw
autorskich określonych w § 8 Umowy;
12) w przypadku naruszenia postanowień dotyczących poufności informacji określonych w § 9
przez Wykonawcę, Konsultanta lub inne osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków
wynikających z Umowy Wykonawczej na szkodę Zamawiającego lub Ministra Cyfryzacji.
3.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości Zamawiającego do zakończenia
Umowy w przypadku okoliczności, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa, w tym
na podstawie art. 456 Pzp.

4.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w ust.1.

5.

Odstąpienie lub wypowiedzenie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i wymaga uzasadnienia. Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy
wskaże w jakim zakresie odstępuje od Umowy, tj. czy odstępuje od Umowy z mocą wsteczną lub
ze skutkiem na przyszłość bądź, czy odstępuje od Umowy w całości lub w części.

6.

W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w okolicznościach, o których mowa w ust.
1-3 Umowy:

7.

1)

Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy do sporządzenia
protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia rozwiązania
Umowy,

2)

wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie
na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego Przedmiotu Umowy
zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia wypowiedzenia Umowy, o
ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie,

3)

Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych usług do dnia rozwiązania Umowy w
oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur,
terminów płatności; autorskie prawa majątkowe do powstałych utworów lub ich części
(zgodnie z § 8 ust. 2), co do których autorskie prawa majątkowe nie przeszyły na
Zamawiającego zgodnie z § 8, przechodzą na Zamawiającego z dniem doręczenia
Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy.

4)

Wykonawca
jest
zobowiązany
do
zwrotu
Zamawiającemu
wszelkich
materiałów/dokumentów jakie otrzymał od Zamawiającego w związku z wykonywaniem
Umowy.

Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie nie wpływa na obowiązek zachowania poufności
informacji.

§ 12.
ZMIANY UMOWY WYKONAWCZEJ
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1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron,
numerów kont bankowych Stron, zmiana Konsultantów, jak również osób odpowiedzialnych za
realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.

3.

W każdym czasie obowiązywania Umowy Strony są uprawnione do dokonania nieistotnych zmian
Umowy, za które Strony traktują zmianę inną, niż zmiana istotna zdefiniowana w art. 454 ust. 2
Pzp.

4.

Niezależnie od postanowienia ust. 3 powyżej, Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy
w razie zaistnienia następujących okoliczności :
1)

w przypadku dostosowywania elementów zamówienia do zasad wiedzy technicznej,
których nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy – bez zmiany wynagrodzenia;

2)

sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi,
przyjętych metod i kanałów komunikacji – bez zmiany wynagrodzenia;

3)

w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle
prowadzonymi przez Zamawiającego projektami lub zadaniami lub czynnościami mającymi
wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze
specyfiki działalności Zamawiającego lub w związku z podjęciem przez Zamawiającego
decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac,
Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy;

4)

w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku
Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach, w zakresie w
jakim zmiana przepisów prawa lub wydane wytyczne lub interpretacje wymagają zmiany
sposobu realizacji Umowy, w tym mogą wymagać zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy
określonych w Umowie;

5)

niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub
zdarzeń po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy uniemożliwiających realizację Umowy
w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie nie ulegnie zmianie;

6)

w zakresie terminu realizacji Umowy w sytuacji, gdy realizacja Umowy wymaga uzyskania
stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej lub samorządowej, a z
przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów bez wpływu
na termin realizacji Umowy;

7)

w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w terminie obowiązywania Umowy
Wykonawczej kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
przedłużenia terminu obowiązywania Umowy, jednak nie dłużej niż do dnia obowiązywania
Umowy Ramowej;

8)

w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w
szczególności, gdy zostaną doprecyzowane wymogi w zakresie ochrony danych osobowych
wynikające z przepisów RODO;
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9)

w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami,
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu
przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do
wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub
przepisami prawa;

10) w przypadku zmian w sposobie funkcjonowania Zamawiającego, w tym w przypadku zmian
w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Zamawiającego, w związku ze zmianą
organu sprawującego nadzór na działalnością Zamawiającego lub sposobu funkcjonowania
tego organu, w zakresie sposobu realizacji Umowy (np. sposobu licencjonowania) lub
terminu realizacji Umowy.
5.

Strony przewidują możliwość dokonania zmiany maksymalnych cen z podatkiem VAT podanych w
Ofercie za 1 Roboczogodzinę świadczenia usług poszczególnych Specjalności oraz maksymalnego
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku zawarcia jej na okres dłuższy niż 12
miesięcy, poprzez zawarcie aneksu do Umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności:
1)

zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

 na zasadach i w sposób określony w ust. 6 – 15 poniżej, jeżeli wskazane okoliczności będą
miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
6.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o
której mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy,
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku
akcyzowego po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.

7.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

8.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt
2 lub pkt 3 lub pkt 4 powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo wysokość kosztów realizacji przedmiotu Umowy w związku z wprowadzeniem pracowniczych
planów kapitałowych.
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9.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie
Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 oraz pkt 4 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z
wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy lub w związku z
ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów wynikających z wprowadzenia pracowniczych planów
kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy.
11. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o
jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 powyżej, jeżeli
z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty,
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności:
1)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem
zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany,
o której mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, lub

2)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu),
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 5 pkt 3 powyżej, lub

3)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzn. danych wrażliwych) wraz z kwotami składek
uiszczanych w ramach pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
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odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4
powyżej.

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lub pkt 4 powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 i 3 powyżej.
14. W terminie do 30 Dni Roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12 powyżej,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
15. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust.
12 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 12 - 14 powyżej stosuje się odpowiednio.
§ 13.
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W TRYBIE ART. 439 PZP5

1.

W związku z tym, że Umowa obejmuje usługi świadczone przez okres dłuższy niż
12 miesięcy, Zamawiający wprowadza postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub
kosztów związanych z realizacją Umowy.

2.

Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego (dalej: „GUS”).

3.

Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie,
w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w ust. 1 powyżej, względem ceny
przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

4.

Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen towarów i
usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie wynosił nie
mniej niż 5 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5.

Wniosek o podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może zostać złożony w
okresie obowiązywania Umowy. Pierwszy wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po
upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy. Każdy kolejny wniosek może zostać złożony nie
wcześniej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania Umowy. W celu uniknięcia
wątpliwości, występowanie o zmianę wynagrodzenia nie jest możliwe jeśli nie upłynął okres
wskazany w zdaniach poprzedzających.

5

Dotyczy Umów Wykonawczych zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
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6.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie według wskaźnika, o którym mowa w ust.
2 powyżej publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. „Wybrane miesięczne wskaźniki
makroekonomiczne”, dostępnym na stronie https://stat.gov.pl/wskazniki makroekonomiczne/.
Za referencyjne Zamawiający uznaje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych
wyszczególnione w grupie „B”, prezentującej dane w odniesieniu do okresu poprzedniego.

7.

Cena za jedną Roboczogodzinę pracy Konsultanta danej Specjalności określona w Ofercie
Wykonawcy, zostanie zwaloryzowana wg następującego wzoru:
Kwota netto = (W1 – W2) x 100% x wynagrodzenie netto*


W1 – wskaźnik z miesiąca, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia
lub z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników GUS odbywa się
z opóźnieniem) wskaźnik z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 W2 – wskaźnik z miesiąca, w którym zawarta była Umowa, albo jeżeli Umowa została
zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert - miesiąc, w którym
odbyło się otwarcie ofert.
 * wynagrodzenie wskazane w pkt 5.2. Oferty w tabeli wyceny w kolumnie 6.
Zwaloryzowana cena za jedną Roboczogodzinę będzie obowiązywała od Okresu rozliczeniowego
w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia do końca obowiązywania Umowy
Wykonawczej, zgodnie z § 3 ust. 1.
8.

Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawca na poziomie
2 % całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu.

9.

Zamawiający dopuszcza maksymalne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 2 %
całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen towarów i usług konsumpcyjnych według
wskaźnika określonego w ust. 2 dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem
umowy są usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
11. Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
Strona zobowiązana jest do złożenia pisemnego pod rygorem nieważności wniosku.
We wniosku należy wykazać, że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do
dokonania zmiany wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub
kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniającej do dokonania zmiany wynagrodzenia oraz
należy wykazać w jakim zakresie zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w
powyższym ust. 1 ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Strony
zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku
wymienionego w zdaniu poprzedzającym.
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12. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga zawarcia
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14.
PODWYKONAWCY

1.

Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy
Podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2.

Wykonawca wykona Umowę przy udziale następujących Podwykonawców:
[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] […]
- w zakresie […],

3.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej
zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.

4.

Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 5 Dni Roboczych od zmiany danych.

5.

Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 5 Dni Roboczych przed planowanym powierzeniem mu
realizacji prac.

6.

Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, o udziale którego nie
uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie
powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.

7.

Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku
postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu w stopniu nie
mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy
współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków
udziału w Postępowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie
powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

8.

Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się
w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w Postępowaniu w stopniu
nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest
uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego
spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego
Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków, a opóźnienie w wykonaniu
Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
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9.

W przypadku powierzenia wykonania części Umowy Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada
za działania i zaniechania Podwykonawców oraz ich personelu, związane z realizacją przedmiotu
Umowy, w tym za bezpieczeństwo przekazanych danych, jak za działania i zaniechania własne.

10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę części przedmiotu Umowy
upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy od realizacji
przedmiotu Umowy.
11. Za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
12. Umowa z Podwykonawcą powinna zapewniać realizację powierzonych zobowiązań Wykonawcy
w zakresie wynikającym z Umowy.
13. Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy,
ukształtowane postanowieniami Umowy.
14. Za Podwykonawcę nie uznaje się osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą,
która ma zostać oddelegowana do świadczenia usług jako Konsultant.

§ 15.
SIŁA WYŻSZA

1.

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy
w przypadku, jeśli zostało ono spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej.

2.

Strona powołująca się na Siłę Wyższą przekaże drugiej Stronie powiadomienie o zaistnieniu lub
możliwości zaistnienia Siły Wyższej w możliwie najszybszym czasie, nie później jednak niż terminie
48 godzin od:

3.

4.

1)

wystąpienia Siły Wyższej, w tym rozpoczęcia działania Siły Wyższej,

2)

powzięcia wiedzy o możliwości zaistnienia Siły Wyższej.

Strona powołująca się na Siłę Wyższą przekaże drugiej Stronie wraz z powiadomieniem
o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia Siły Wyższej informację o:
1)

spodziewanych skutkach działania Siły Wyższej dla możliwości prawidłowego wykonywania
Umowy,

2)

czasie rozpoczęcia i spodziewanym czasie zakończenia Siły Wyższej,

3)

proponowanych działaniach, które mogą zminimalizować wpływ Siły Wyższej na
wykonywanie Umowy.

Strona otrzymująca powiadomienie o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia Siły Wyższej jest
zobowiązana do niezwłocznego, nie później niż w terminie 48 godzin, ustosunkowania się do
proponowanych działań, o których mowa w ust. 3 pkt 3 powyżej, jeżeli te działania wymagają
interakcji z tą Stroną, tj. do wskazania terminu w którym zostaną one podjęte lub przedstawienia
uzasadnienia, dlaczego ich podjęcie nie jest możliwe.
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5.

Strony zobowiązują się do współpracy w celu zminimalizowania wpływu Siły Wyższej dla
wykonywania Umowy.

§ 16.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, wszelkie oświadczenia związane z Umową dla
których zastrzeżono formę pisemną, składane będą przez Stronę za pokwitowaniem odbioru lub
listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub Zamawiającego, pod rygorem
uznania za niedoręczoną. Strony zgodnie potwierdzają, że w przypadku złożenia oświadczenia, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i
opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesłania za pomocą poczty
elektronicznej na adres Wykonawcy ___________________, oraz Zamawiającego na adres:
bodyleasing@coi.gov.pl, a w przypadku Wykonawcy również na adres coi@coi.gov.pl (łącznie),
takie oświadczenie jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i dostarczeniem
go do siedziby Strony. W takiej sytuacji Strona, która otrzymała oświadczenia, zobowiązana jest
niezwłocznie potwierdzić drugiej Stronie otrzymanie oświadczenia w formie elektronicznej,
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bez konieczności dodatkowego
posługiwania się listem poleconym. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie
niezwłocznie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Strony oświadczają, że ich
aktualne adresy korespondencyjne są wskazane w poniższym ust. 2.

2.

Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikowane niezwłocznie od dokonania zmiany
pisemnie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną pod dotychczasowym adresem.
Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
1) Zamawiający: Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, e-mail coi@coi.gov.pl;
2) Wykonawca: ____________________________.

3.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w
szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz właściwe przepisy o ochronie danych osobowych i inne
przepisy prawa mające związek z realizacją Umowy.

4.

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy są nieważne lub bezskuteczne, pozostałe
postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron.
W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony
zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie
odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym
okolicznościom.

5.

Zamawiający jest instytucją gospodarki budżetowej. Funkcję organu założycielskiego w stosunku
do Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych wykonuje MC. Zważywszy na powyższe Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie
wszystkich praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy na jednostkę nadzorującą,
MC, bądź inną jednostkę rządową, która sprawować będzie funkcję jednostki nadzorującej wobec
Zamawiającego, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy, producenta lub
podmiotu przez niego autoryzowanego.
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6.

W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy a treścią
załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez
Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

7.

Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu
na interpretację postanowień Umowy.

8.

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy w
całości lub w części bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego

9.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

10. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z Umowy, będą współdziałać w celu ich
ugodowego rozstrzygnięcia.
11. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z Umowy lub pozostającego w
związku z Umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. W przypadku
niepowodzenia w rozwiązaniu sporu w drodze mediacji spory wynikłe na tle wykonywania Umowy
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
12. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony. Za dzień zawarcia uważa się dzień
złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.
13. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy. / Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych
podpisów elektronicznych.
14. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień Umowy
oraz z uwzględnieniem postanowień ust. 15 poniżej.

15. Zgodnie z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie oświadczenia
przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej i stanowi zachowanie
wymogu co do formy określonego w Umowie.
16. Na podstawie art. 4c. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.), Zamawiający oświadcza, że
posiada status dużego przedsiębiorcy.
17. Poniższe Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1) Załącznik nr 1 – Zaproszenie do złożenia oferty;
2) Załącznik nr 2 – Oferta;
3) Załącznik nr 3 – Wzór Zlecenia wykonania zadań;
4) Załącznik nr 4 – Wzór Raportu z wykonanych prac;
5) Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu odbioru Umowy Wykonawczej;
6) Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia Konsultanta;
7) Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawcy;
8) Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia Konsultanta o zapoznaniu się z przepisami.
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Załącznik nr 3
do wzoru Umowy Wykonawczej
Zlecenie wykonania zadań nr ……. z dnia ………….
Umowa Wykonawcza nr ….. z dnia ………….

na wykonanie

zadania:

Dostęp do danych osobowych
Administratora MC
TAK/NIE

Zlecenie

Dostęp do danych osobowych
Administratora COI
TAK/NIE

Nazwa Specjalności

Zakres realizowanych
prac w ramach
Specjalności przez
Konsultanta

zgłaszającego

Nazwa systemu,
w rozwój którego będzie
zaangażowany konsultant danej
Specjalności

Lp.

Koordynatora Umowy

Liczba Roboczogodzin
dla Specjalności

Imię i nazwisko
……………………………

Liczba Konsultantów dla danej
Specjalności

Jednostka organizacyjna:………………………………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Maksymalna wartość Zlecenia: …………………………………………….. zł, obliczona jako suma iloczynów liczby
Roboczogodzin przypisanych Specjalności w powyższej tabeli i przypisanej w Umowie wykonawczej tej
Specjalności ceny jednostkowej za jedną Roboczogodzinę.
Termin zakończenia wykonania Zlecenia: …………………………………………………… jednak nie dłuższy niż
odpowiednio termin, o którym mowa w § 3 Umowy;
………………………………………………………
Podpis Zamawiającego
(osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań)
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Załącznik nr 4
do wzoru Umowy Wykonawczej

Raport z wykonanych prac
do Zlecenia numer ………………. z dnia ……….
Umowa Wykonawcza nr ….. z dnia ……..

W dniu …………………. na podstawie § ….. Umowy potwierdza się wykonanie poniższych prac w ramach
ww. Umowy w Okresie rozliczeniowym od …………….. do ……………..

L.p.

Imiona i nazwiska
Konsultanta ze
wskazaniem
Specjalności

Wykaz realizowanych prac
(MPK, symbol JIRA6, nazwa
Projektu)

Nazwa
projektu,
którego
dotyczą prace

Liczba faktycznie
przepracowanych
Roboczogodzin

Konsultant 1
(nazwa Specjalności)
SUMA RBH:
Konsultant 2
(nazwa Specjalności)
SUMA RBH:
…
Suma RBH:

Usługa została wykonana bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami

Ewentualne uwagi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
Za Wykonawcę

6

………………………………
Za Zamawiającego

O ile dotyczy.
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Załącznik nr 5
do wzoru Umowy Wykonawczej

Protokół odbioru Umowy Wykonawczej

W dniu……………... zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy Wykonawczej nr ……………. z dnia …………….. dokonano
odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawczej w zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Przedmiot Umowy Wykonawczej został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.
Ewentualne uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego ww. Umową Wykonawczą powinno
nastąpić do dnia ……………….........
Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego ww. Umową Wykonawczą nastąpiło w dniu
.....…...................

…………………………………………
Podpis Wykonawcy

…………………………………
Podpis Zamawiającego

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6
do wzoru Umowy Wykonawczej
Warszawa, dnia _____________
OŚWIADCZENIE
o przeniesieniu majątkowych praw autorskich objętych Raportem ([imię i nazwisko/ nazwa firmy])
za okres __________
1. Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Konsultanta], PESEL: [numer PESEL], oświadczam, że
stworzone przeze mnie w związku z realizacją usług na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki
z siedzibą w Warszawie (dalej - „COI”) lub Ministerstwa Cyfryzacji (dalej: „MC”) utwory (dalej:
„Utwory”), stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm., dalej: „Ustawa”),
stworzone w wyniku wykonywania obowiązków z umowy nr [nr umowy] zawartej w dniu
[data] z [nazwa Wykonawcy] z siedzibą w [miejscowość] (dalej: „Wykonawca”).
2. Oświadczam, że według przepisów Ustawy jestem twórcą Utworów, których dotyczy Raport
[imię i nazwisko Konsultanta] za okres __________________.
3. Utwory zostały przeze mnie wykonane osobiście, nie stanowią opracowania cudzego dzieła
i przysługiwały mi do nich pełne prawa majątkowe.
4. W związku z powyższym oświadczam, że na podstawie umowy nr [nr umowy] zawartej w dniu
[data] z [nazwa Wykonawcy] z siedzibą w [miejscowość] przeniosłem na rzecz Wykonawcy
autorskie prawa majątkowe do Utworów na następujących polach eksploatacji:
1) dla Utworów w postaci oprogramowania oraz związanych z nim uaktualnień lub
fragmentów oprogramowania, powstałego w wyniku realizacji usług (dalej:
„Oprogramowanie”) na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i 74 ust. 4
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach
eksploatacji obejmujących prawo do:
a)

korzystania z wszystkich utworów w ramach wszystkich ich funkcjonalności
w dowolny sposób w nieograniczonej liczbie kopii/stanowisk/serwerów oraz
przez nieograniczoną liczbę użytkowników i osób, również spoza organizacji
Zamawiającego,

b)

wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów,

c)

odtwarzania,

d)

utrwalania,

e)

trwałego i czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, w jakiejkolwiek
formie i wszystkimi znanymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i w formie dysków twardych,
tasiemek streamerów, dyskietek, nośników CD- R/RW, DN/D/RW, Blu-ray,
przenośnej pamięci zewnętrznej, poczty elektronicznej, za pomocą Internetu lub
ekstranetu, przesyłania za pomocą sieci bezprzewodowych,

f)

przekazywania,

g)

przechowywania,

h)

wyświetlania,
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i)

stosowania,

j)

obrotu Oprogramowaniem, w tym wprowadzania do obrotu, użyczania lub
najmu oryginału albo egzemplarzy na których utwór utrwalono, a także
rozpowszechniania Oprogramowania w inny sposób, w tym jego publiczne
wykonywanie, wystawienie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,

k)

instalowania i deinstalowania,

l)

sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i
nośników z zainstalowanym Oprogramowaniem,

m) tłumaczenia,
n)

przystosowywania (customizacja),

o)

wprowadzania zmian,

p)

zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu, w tym
modyfikacji, uzupełniania, skracania, przeróbki, rozbudowy oraz sporządzenia
nowej wersji Oprogramowania z zachowaniem wszystkich, określonych
w niniejszym ustępie, pól eksploatacji na części zmienione w ww. sposób,

q)

publikacji i wyświetlania w całości i w części w Internecie i innych mediach bez
ograniczeń,

r)

korzystania z produktów powstałych w wyniku eksploatacji utworu przez
Zamawiającego lub przez osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego,
w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów
kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i
dalszego z nich korzystania,

s)

produkcji i rozpowszechniania przez Zamawiającego i w jego imieniu wszelkich
materiałów promocyjnych (np. naklejek, długopisów, kalendarzy), w tym
reklamowych w nieograniczonym nakładzie,

t)

udzielania licencji i sublicencji, przekazywania w jakiejkolwiek formie w tym
udzielanie prawa do używania Oprogramowania,

a także prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
Oprogramowania (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych
powyżej.
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdzam, iż powyższe oznacza,
że Wykonawca uprawniony jest w szczególności do:
a) dokonywania wszelkich zmian w Oprogramowaniu i wykorzystywania w dowolny
sposób tak utworzonych jego modyfikacji;
b) zezwalania na dokonywanie dowolnych zmian w Oprogramowaniu przez osoby
trzecie;
c) zezwalania na wykorzystywanie w dowolny sposób jego modyfikacji utworzonych
przez osoby trzecie;
d) dowolnego dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do Oprogramowania.
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2) dla Utworów innych niż Oprogramowanie, w tym będących dokumentacją dotyczącą
Oprogramowania oraz jej uaktualnieniami (dalej łącznie Utwory, o których mowa
w niniejszym pkt zwane: „Dokumentacja”) na wszelkich polach eksploatacji wskazanych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach
eksploatacji obejmujących prawo do:
a)

trwałego lub czasowego zwielokrotniania Dokumentacji w całości lub w części
dla wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z
Oprogramowania, w tym utrwalania i zwielokrotniania takiej Dokumentacji
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray,
urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

b)

tłumaczenia, przystosowywania,
jakichkolwiek innych zmian,

c)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

d)

w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. c publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz
nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

e)

udostępnienia takiej Dokumentacji użytkownikom końcowym w zakresie w
jakim wynika to z charakteru danej Dokumentacji lub jej części, a także
udostępnianie takiej Dokumentacji innym osobom działającym na rzecz
Zamawiającego, w tym dostawcom usług informatycznych, w tym usług
serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego;

f)

modyfikacji Dokumentacji;

g)

wykorzystywania Dokumentacji do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

zmiany

układu

lub

wprowadzania

a także prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
Dokumentacji (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych
powyżej.
5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości potwierdzam, że Wykonawca został upoważniony do
wykonywania praw zależnych do opracowań stworzonych przeze mnie Utworów na polach
eksploatacji wskazanych w pkt ust. 4 pkt 1 i pkt 2 powyżej, jak również, że Wykonawca posiada
skuteczną zgodę na sporządzanie opracowań takich Utworów. Potwierdzam również, że
Wykonawca jest uprawniony do udzielania dalszych upoważnień oraz zgód w ww. zakresie
innym podmiotom.
6. Jednocześnie potwierdzam, że na Wykonawcę przeszła własność kodów źródłowych do
wszelkiego rodzaju Oprogramowania stworzonego przeze mnie, a także własność nośników,
na jakich utrwalone zostały Utwory.
7. Niniejszym zobowiązuję się do niewykonywania przysługujących mi osobistych praw
autorskich względem Utworów począwszy od daty powstania Utworów.
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8. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego, Wykonawcę lub inny podmiot, na
rzecz którego zostaną przeniesione majątkowe prawa autorskie, przysługujących mi względem
Utworów autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 Ustawy, a w szczególności
zgodę na udostępnianie Utworów bez wskazywania na autorstwo dzieła oraz bez jego
oznaczenia imieniem i nazwiskiem, dokonywania wszelkich zmian w Utworach, a także na
decydowanie o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, a także upoważniam
Wykonawcę do udzielania zgód w tym zakresie innym podmiotom.
9. Potwierdzam, że w stosunku do [nazwa Wykonawcy] nie przysługuje mi żadne roszczenie
wynikające z przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów.
____________________
[podpis]
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Załącznik nr 7
do wzoru Umowy Wykonawczej
Oświadczenie
o posiadaniu majątkowych praw autorskich do wszelkich Utworów powstałych w wyniku realizacji
Umowy wykonawczej nr [____] z dnia [____] roku do Umowy ramowej nr [___] z [____] roku,
objętych Raportem [okres, który obejmuje protokół]
Niniejszym działając jako osoba uprawniona do reprezentowania [nazwa Wykonawcy] z siedzibą w
[siedziba, adres], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [nazwa sądu, numer
wydziału] pod numerem KRS: [___], NIP: [____], REGON: [___],
oświadczam, że:
1) [nazwa Wykonawcy] (dalej” „Spółka”) jest jedynym właścicielem i przysługuje jej pełny zakres
majątkowych praw autorskich do wszelkich Utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy
wykonawczej [numer umowy] z dnia [___] roku (dalej: „Umowa wykonawcza”) do Umowy ramowej
nr [numer umowy] z dnia [___] roku (dalej: „Umowa Ramowa”), których dotyczy podpisany Raport
[oznaczenie Raportu] (dalej: „Utwory”);
2) majątkowe prawa autorskie do Utworów Spółka skutecznie nabyła od [imię i nazwisko Konsultanta]
na podstawie Umowy o przeniesieniu praw autorskich z dnia [___] roku;
3) podmiot, od którego Spółka nabyła majątkowe prawa autorskie do Utworów nie występuje w
stosunku do niej z żadnymi roszczeniami oraz żądaniami dotyczącymi skutecznego przeniesienia tych
praw;
4) na podstawie Umowy Wykonawczej Spółka przenosi majątkowe prawa autorskie do Utworów na
Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie (dalej: „COI”), wraz z prawem do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, w tym prawo do rozporządzania i korzystania z
opracowań Utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 i art. 74 ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.);
5) zgodnie z Umową Wykonawczą, Spółka zawarła z Konsultantem/ami [imiona i nazwiska
Konsultantów objętych oświadczeniem] umowy, w których Konsultanci oświadczyli, że znana jest im
treść postanowienia § 8 Umowy Wykonawczej i wyrażają na nią zgodę oraz że umowy te zawierają
klauzulę zobowiązującą Konsultantów do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów.
Jednocześnie umowy zawarte z Konsultantami zawierają upoważnienie od Konsultantów dla COI,
Ministra Cyfryzacji oraz innych podmiotów, na rzecz których przeniesione zostaną autorskie prawa
majątkowe do Utworów, do wykonywania praw osobistych Konsultantów do Utworów w najszerszym
zakresie dozwolonym przez prawo, w tym w szczególności upoważnienie dla COI do odnoszeniu się do
autorów Utworów, a także wprowadzania zmian i modyfikacji.
_____________________________________
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki)
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Załącznik nr 8
do wzoru Umowy Wykonawczej
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(y)
Imię i nazwisko:
Numer PESEL:

X___X___X___X___X___X
(widoczna co druga cyfra)

Oświadczam, że w dniu …………………………………. zostałam(em) zapoznana(y) z obowiązującymi
regulacjami prawnymi oraz aktualnymi standardami w Centralnym Ośrodku Informatyki w zakresie:
a) bezpieczeństwa informacji opisanym w Polityce Bezpieczeństwa Informacji;
b) ochrony Tajemnicy
Przedsiębiorstwa;

Przedsiębiorstwa

opisanej

w

Regulaminie

Ochrony

Tajemnicy

c) ochrony danych osobowych opisanej w Polityce Ochrony Danych Osobowych;
d) korzystania z powierzchni biurowej Centralnego Ośrodka Informatyki opisanej w Instrukcji.
Oświadczam, że:
1) zapewnię ochronę informacji przetwarzanym w COI, a w szczególności zabezpieczę je przed
dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją
lub zniszczeniem;
2) zachowam w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy u Wykonawcy, wszelkie informacje
dotyczące przetwarzania oraz sposób zabezpieczenia danych w COI;
3) natychmiast zgłoszę przełożonemu oraz do Departamentu Cyberbezpieczeństwa COI stwierdzenie
próby lub faktu naruszenia ochrony informacji lub bezpieczeństwa systemu przetwarzającego
informacje chronione w COI;
4) będę postępować zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa
informacji, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony danych osobowych obowiązującej, zasad
korzystania z powierzchni biurowej w COI.
Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie jakiejkolwiek zasady stanowi naruszenie obowiązków
pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy i może skutkować odpowiedzialnością pracownika
wynikającą m.in. z Kodeksu pracy lub zastosowaniem przez pracodawcę środków porządkowych
określonych w Kodeksie pracy.

(data i podpis pracownika)
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Załącznik nr 3
do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy Ramowej
WZÓR - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAMÓWIENIU WYKONAWCZYM
W związku z realizacją postanowień Umowy Ramowej nr ................................ zapraszam do złożenia
oferty w Zamówieniu Wykonawczym zgodnie z poniższymi warunkami (nr sprawy:
).

1.

Przedmiot Zamówienia Wykonawczego:
Przedmiotem jest świadczenie usługi dotyczącej wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów
informatycznych przez wyspecjalizowany zespól informatyczny Wykonawcy, w zakresie
........................... w ramach Umowy Ramowej ...................................... w celu realizacji prac……… (zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia).

2.

Wymagany termin realizacji Zamówienia Wykonawczego w zakresie zamówienia
..............................................

3.

Szacowany termin rozpoczęcia realizacji Umowy Wykonawczej:
a) ................................. dla Specjalności - zgodnie ze złożoną ofertą - termin stanowi kryterium
oceny ofert zgodnie z pkt 6 lit. b Zaproszenia.
b)................................................................................ dla pozostałych Specjalności wskazanych
w tabeli w pkt 1 – do ….dni od daty wysłania Zlecenia.

4.

Miejsce realizacji Zamówienia Wykonawczego:
a) siedziba Zamawiającego;
b) inne miejsce wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane na terenie Polski lub;
c) możliwość pracy zdalnej.

5.

Sposób obliczenia ceny oferty:
a) Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawczej w zakresie zamówienia
stanowi sumę iloczynów maksymalnej liczby Roboczogodzin i oferowanej ceny za 1 Roboczogodzinę dla
wszystkich Specjalności objętych zamówieniem z zastrzeżeniem, że faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy, będzie wynikało z rzeczywiście zleconej i faktycznie zrealizowanej liczby Roboczogodzin
pracy dla każdej Specjalności której dotyczy i cen za Roboczogodzinę właściwych dla każdej z tych
Specjalności określonych w Ofercie Wykonawcy - zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym
załącznik do Zaproszenia. Cena za Roboczogodzinę obejmuje wszystkie opłaty i koszty po stronie
Wykonawcy jakie Wykonawca jest zobowiązany ponieść z tytułu realizacji Umowy i nie będzie podlegała
zmianom w okresie obowiązywania Umowy Wykonawczej za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie
Wykonawczej lub w sytuacji przewidzianej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
b) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w lit. a) obejmuje wszelkie obciążenia związane z realizacją
Umowy w tym wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki, w tym podatek od towarów
i usług (VAT), jeśli jest należny oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych,
w przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy powstanie utwór. Ceny należy podać w PLN z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
c) Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania zwrotu odrębnie poniesionych kosztów.

d) Niewykorzystanie którejkolwiek z kwot, o których mowa w lit. a) w całości lub w części nie może być
podstawą do jakiegokolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewykorzystania ww. kwot.

6. Kryteria na podstawie których dokonywana będzie ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
W ocenie zostaną uwzględnione wyłącznie oferty podlegające ocenie, tj. niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

a) Ocena w kryterium Cena (C) za realizację całego zamówienia zostanie przyznana według następującego
wzoru:
najniższa cena brutto oferty
C= --------------------------------------------------------------------------- x... [pkt]
cena brutto oferty badanej

i) porównywane będą ceny oferty, o których mowa w pkt 5 lit. a powyżej, obliczone zgodnie
postanowieniami pkt 5,
ii) waga kryterium: Cena: ___ pkt.

b) Ocena w kryterium Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia (Trrz) w którym Zamawiający będzie oceniał
oferowane Terminy rozpoczęcia realizacji zlecenia dla każdej ze Specjalności wskazanych w Zaproszeniu
jako ocenianych w tym kryterium. Wykonawca jest zobowiązany podać termin w pełnych dniach. Ocenie
w tym kryterium podlega termin, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. a Wzoru Umowy Wykonawczej
stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej:
Ocenie w kryterium Trrz podlegają następujące Specjalności: ..............
Sposób przyznania punktów w kryterium Trrz:
i) w przypadku zaoferowania Terminu rozpoczęcia realizacji zlecenia dla powyższych
Specjalności (Trrz) do .. dni ofercie zostanie przyznanych .. punktów, w przypadku zaoferowania
dłuższego terminu niż .................................... dni - ofercie zostanie przyznanych 0
punktów.
ii) W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż .. dni Zamawiający odrzuci ofertę.
Waga kryterium Trrz ___pkt

c) Ocena w kryterium Ocena kompetencji oferowanych Konsultantów, w tym doświadczenia (Ok):
Sposób przyznania punktów w kryterium (Ok):
i) Ocenie w kryterium Ok podlegają następujące Specjalności: .........................
ii) Wykonawca zostanie poinformowany o planowanych testach w terminie nie krótszym niż 3 Dni
robocze przed terminem jego przeprowadzenia.
iii) Zamawiający nie przewiduje ani wydłużania ani zmiany terminów testów.

iv) Konsultant, który się nie zgłosi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, otrzyma liczbę punktów
0.
v) Każda z osób (Konsultantów) może otrzymać maksymalnie .. punktów.
vi) Ocena zostanie przeprowadzona za pomocą aplikacji ………… i będzie nagrywana - link do pobrania

aplikacji: ………………….. ;
Z uwagi na ograniczone możliwości funkcjonalne aplikacji webowej w zakresie dokumentowania
procesu oceny kompetencji (Ok) realizacja zadań przez zgłoszonych Konsultantów możliwa będzie
jedynie przy wykorzystaniu aplikacji zainstalowanej na komputerze, na którym rozwiązywany będzie
test, a nie webowej. Oceniana osoba otrzyma link do spotkania na adres mailowy wskazany w
Załączniku nr 2 do Oferty.
vii) Po dokonaniu weryfikacji tożsamości osób ocenianych, oceniający udostępnią na czacie aplikacji
Teams link do testu określając godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia testu.
viii) Oceniana osoba zobowiązana jest mieć przez cały czas włączoną kamerę oraz mikrofon, oraz nie
korzystać ze słuchawek.
ix) Czas trwania testu wynosi __ minut.
x) Ocena kompetencji będzie polegała na rozwiązywaniu testu jednokrotnego wyboru z zakresu
kompetencji przypisanych do opisu ocenianej Specjalności.
xi) Po zakończonej ocenie, oceniający zakończy spotkanie.
xii) Spotkania w celach dowodowych będą nagrywane.
xiii) Wykonywanie czynności określonych w ppkt xi) przez ocenianego będzie możliwe wyłącznie w czasie
określonym na podstawie ppkt viii). Nie ma możliwości jego wypełniania lub zapisywania lub
wysyłania poza tym czasem.
xiv) Oceniający nie będzie wstrzymywał procesu oceny w przypadku niedołączenia do spotkania osoby
ocenianej. Spóźnienie oznacza mniej czasu na dokonanie oceny.
xv) Zamawiający zaleca, aby wszystkie oceniane osoby (Konsultanci) wcześniej sprawdziły działanie
aplikacji Teams oraz kamery, mikrofonu i głośników, a także komputera.
Waga kryterium Ok: ___ pkt

7.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez zastosowanie następującego wzoru:
Ocena oferty = liczba punktów przyznanych w kryterium C + liczba punktów przyznanych w kryterium Tzk +
liczba punktów przyznanych w kryterium Ok.
Zamawiający wybierze ofertę która uzyska najwyższa liczbę punktów. W przypadku gdy oferty Wykonawców
będą przedstawiały taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą
ceną, a jeśli te oferty zawierają taką samą cenę, wówczas Zamawiający będzie wzywał tych Wykonawców do
składania ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach w celu zawarcia Umowy Ramowej ani w celu
udzielenia niniejszego Zamówienia Wykonawczego.
Zamawiający informuje, że 1 punkt procentowy równa się 1 punktowi w punktacji przyznawanej przez
Zamawiającego.

8.

Wymagania dotyczące Specjalności, które będą realizować Zamówienie Wykonawcze wraz z wykazem
wymaganych dokumentów:
Bez zmian w stosunku do oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu zawarcia Umowy

Ramowej.1

9.

Opis sposobu przygotowania oferty
9.1. Wymagania podstawowe.
9.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w Zaproszeniu.
9.1.3. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy elektronicznej na adres e-maila
Zamawiającego: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl oraz podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych)
status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa wystawione przez osoby do tego
upoważnione.
9.1.5. Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do Zaproszenia były wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z
Zaproszeniem formie.
9.1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.2. Forma i sposób przygotowania oferty:
9.2.1

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, według wymagań ściśle
określonych w Zaproszeniu.
Wymogi podpisu:
9.2.1.1. Oferta w formie elektronicznej musi być podpisana, za pomocą kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy, albo przez umocowanego pełnomocnika.
9.2.1.2. Oferta w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia podpisem zaufanym, o którym
mowa w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) lub podpisem osobistym, o
którym mowa w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 332).
9.2.1.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych .pdf, .doc, .docx,
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W zależności od potrzeb Zamawiającego.

.rtf, .xps, .odt.
9.2.1.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
Zaproszenia.
9.2.1.5. Pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp., z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Informacje, oświadczenia lub
dokumenty, inne niż określone w zdaniu poprzedzającym, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego.
9.2.1.6. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
9.2.1.7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje się w przypadku:
1)

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

2)

innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.

9.2.1.8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa powyżej może dokonać również notariusz.
9.2.1.9. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
9.3. Zawartość oferty:
9.3.1. wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do Zaproszenia;
9.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, celem weryfikacji umocowania osób składających ofertę;
9.3.3. stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej powyżej - w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego

rejestru;
9.3.4. pozostałe dokumenty o ile wymienione zostały w treści Zaproszenia.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

10.1. Ofertę należy złożyć (przesłać) e-mailem na adres Zamawiającego: ………………w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia __.__.2022 r. do godz. 11:00,
z zastrzeżeniem, że hasło do zaszyfrowanej oferty należy przesłać Zamawiającemu na adres…………….., w
terminie do 2 godzin od upływu terminu na składanie ofert.
10.2. Zaleca się złożenie (przesłanie) zaszyfrowanej oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zaproszenia
podając w treści wiadomości:
Centralny Ośrodek Informatyki
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia jednostkowego na
„Świadczenie usługi dotyczącej wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych
przez wyspecjalizowany zespól informatyczny Wykonawcy” o numerze zaproszenia nr Zaproszenie ……
10.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
10.3.1. złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
10.3.2. złożenie oferty na inny adres e-mail niż określony w pkt 10.1,
10.3.3. złożenie oferty nie opisanej w sposób określony w pkt 10.2 – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub
postępowania którego dotyczy.
10.3.4. błędne zaszyfrowanie oferty, które skutkować będzie brakiem możliwości otworzenia oferty.
10.3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do podania hasła do zaszyfrowanej oferty
oraz podania innych informacji niezbędnych do odszyfrowania oferty.
11. Zmiany złożonej oferty
11.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie. Zmiany złożonej oferty są skuteczne
tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
11.2. Zmiana złożonej oferty.
11.2.1. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone według zasad obowiązujących
przy składaniu oferty. Zmiany oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku

przesyłania kilku „ZMIAN” treści oferty, w przypadku każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć
wiadomość e-mail napisem „zmiana nr .....”.
12. Tryb otwarcia ofert
Otwarcie ofert jest niejawne i następuje w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
13. Oferta złożona po terminie
13.1.1. Zamawiający niezwłocznie przekaże informację Wykonawcy, że oferta została złożona (przesłana) po
terminie.
14. Termin związania ofertą
14.1.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
15.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria
określone w Zaproszeniu.
15.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
15.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
15.3.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;
15.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
15.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wyłoniona jako najkorzystniejsza.
Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę wykonawczą do podpisu.
15.5. Wykonawca nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania do podpisu umowy wykonawczej,
doręcza Zamawiającemu podpisaną przez siebie umowę wykonawczą na adres wskazany przez
Zamawiającego.
15.6. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma w wyznaczonym terminie podpisanej umowy wykonawczej z przyczyn
dotyczących Wykonawcy, uznaje się, iż Wykonawca odmówił zawarcia umowy wykonawczej.
16. Dokumenty, jakie musi dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
Pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z
dokumentów załączonych do oferty.
17.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

17.1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
….
17.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie
„korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na nr referencyjny postępowania …….
drogą elektroniczną na adres: ……….
UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007,
Excel 2007, Adobe Reader

18. Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty stanowią:
Lp.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

1.

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

2.

Załącznik nr 2

Instrukcja szyfrowania

Załącznik nr 3 Część B do wzoru
Umowy Ramowej Wzór
formularza oferty
DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA JEDNOSTKOWEGO PROWADZONEGO W OPARCIU
O POSTANOWIENIA UMOWY RAMOWEJ
Nr ……..(COI-ZAK.262.10.2022)
na
„Świadczenie usługi dotyczącej wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych
przez wyspecjalizowany zespól informatyczny Wykonawcy” – Zaproszenie o numerze …...
1. ZAMAWIAJĄCY:

Centralny Ośrodek Informatyki
Aleje Jerozolimskie 132 - 136
02-305 Warszawa
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez2:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY3:
[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail]
Osoba do kontaktów
Adres do korespondencji
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. OŚWIADCZENIA
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
4.1. do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy wykonawczej i opisu przedmiotu
zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i akceptuję w pełni,

2
3

4.2.

w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z
warunkami zapisanymi w zaproszeniu do składania ofert, w tym w opisie przedmiotu zamówienia oraz we
wzorze umowy wykonawczej,

4.3.

w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy wykonawczej
w terminie określonym w ………..

4.4.

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu złożenia ofert,

4.5.

oświadczam(my), że wykonam(my) przedmiotowe zamówienie w terminie …… miesięcy od daty zawarcia
umowy wykonawczej.

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.
Wykonawcy wskazują dane osób, z którymi prowadzona będzie wszelka korespondencja.

4.6.

nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego
zamówienia jednostkowego,

4.7.

akceptuję termin płatności: w ciągu 21 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

4.8.

dane rejestrowe podwykonawców, którym zamierzam powierzyć realizację części zamówienia:

Lp.

Nazwa(y) podwykonawcy(ów)

Adres(y) siedziby
podwykonawcy(ów)

Numer wpisu do odpowiedniego rejestru –
KRS
lub datę rozpoczęcia działalności z
CEIDG

NIP oraz Regon

1.

2.

4.9.

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną Zamawiającego dotyczącą RODO 4 zamieszczoną w Rozdziale
I SWZ postępowania o udzielenie zamówienia COI-ZAK.262.10.2022 – Instrukcja dla Wykonawców.

4.10. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu, w tym również wykonałem/liśmy obowiązek, który ciąży na mnie/nas zgodnie
z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, których dane są przekazywane Zamawiającemu przez
Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku wykonywania umowy

5. CENA OFERTY
[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia]
Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zaproszenia do składania ofert
5.1.
Cena całkowita brutto mojej (naszej) oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia jednostkowego
obejmującego „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT
dla Centralnego Ośrodka Informatyki”, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert wynosi:
………………………………………………………………………
złotych
brutto
(słownie:…………………………………………………………………………).

5.2.

Tabela wyceny

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z §4 ust. 6 umowy ramowej cena za 1 godzinę realizacji prac przez danego
Konsultanta z podatkiem VAT, podana w ofercie na zawarcie umowy wykonawczej nie może być wyższa od ceny z
podatkiem VAT, podanej w ofercie na zawarcie umowy ramowej.
Specjalność
konsultanta

l.p.

4

Liczba
konsultantów

Maksymalny
wymiar godzin na
1 Konsultanta

Maksymalny
łączny wymiar

Wartość netto
roboczogodziny

Wartość
łączna
netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku

Wartość
brutto [kol.
7 + kol. 9]

Rozporządzenie 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.

godzin
Konsultantów
Kol.1
1

Kol.2

Kol.3

Kol.4

Kol.5

VAT [kol. 7x
kol.8]

[kol. 5 x kol.
6]
Kol.6

Kol.7

Kol.8

Kol.9

Kol.10

6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I DOKUMENTÓW PRZEDSTAWIANYCH W OFERCIE PRZEZ WYKONAWCĘ(ÓW):
……………..………………………….

……………………………………
Miejscowość / Data

………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik 1 do Oferty

L.p.

Specjalność Konsultanta

I

II

1

Imię: ................................................................
Nazwisko: ........................................................
e-mail: ..............................................................

Liczba osób

Wykazem Konsultantów, skierowanych do realizacji Zamówienia Wykonawczego oraz oświadczeniem potwierdzającym spełnienie wymagań postawionych dla danej Specjalności,
określonej w załączniku nr 1 do Umowy Ramowej (nr sprawy: ...................................................................................................................... )

III

Zakres prac do zrealizowania

IV

Potwierdzenie spełnienia
przez osobę wskazaną do
wykonywania umowy
wykonawczej \wymagań
określonych w opisie
Specjalności w Załączniku nr
1 do Umowy Ramowej nr
......................................
X

Spełnia / Nie spełnia*

(dotyczy profilu objętego kryterium oceny ofert
OK)

2

Imię: ................................................................
Nazwisko: ........................................................
e-mail: ..............................................................

Spełnia / Nie spełnia*

(dotyczy profilu objętego kryterium oceny ofert
OK)

3

Imię: ................................................................
Nazwisko: ........................................................
e-mail: ..............................................................
(dotyczy profilu objętego kryterium oceny ofert
OK)

* niewłaściwe skreślić

Spełnia / Nie spełnia*

Załącznik nr 5
do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy Ramowej
WZÓR - Oświadczenie o zachowaniu poufności
Warszawa, dnia ..…/………/ .............
W związku z realizacją zobowiązań z tytułu Umowy Ramowej Nr …………………., jako Wykonawca
zobowiązuję się do:
1.

zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, w szczególności technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów objętych Przedmiotem
Umowy Ramowej, w tym Umów Wykonawczych oraz danych osobowych, uzyskanych w trakcie
wykonywania Umowy Ramowej i Umów Wykonawczych niezależnie od formy przekazania tych
informacji i ich źródła;

2.

wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy Ramowej oraz
wynikającymi z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej;

3.

podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna osoba biorąca udział w realizacji
Przedmiotu Umowy i Umów Wykonawczych po stronie Wykonawcy, otrzymująca informacje
chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji nie ujawni tych informacji, ani ich
źródła, zarówno w całości, jak i w części podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej
pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy;

4.

ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania
powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp
do realizacji zadania objętego Przedmiotem Umowy i Umów wykonawczych;

5.

niekopiowania, niepowielania, ani w inny sposób nierozpowszechniania żadnej części tych
informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Przedmiotu
Umowy i Umów wykonawczych, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego,
którego informacja lub źródło informacji dotyczy.

Oświadczam, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji i
tajemnic prawnie chronionych:

1) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2345 ze zm.),
2) Rozporządzenie 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 („RODO”),
3) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz., 1781).
Oświadczam, że każda z osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązała się wobec
mnie, jako Wykonawcy, nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania
czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności
informacji i treścią ww. przepisów oraz zobowiązała się do ich przestrzegania, zarówno w czasie
realizacji Umowy Ramowej, jak i po jej zakończeniu.
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6
do wzoru Projektowanych
Postanowień Umowy Ramowej

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w [***] w dniu złożenia podpisu pod nią przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:
[***] z siedzibą w [***], ul. [***], kod pocztowy [***], wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [***] w [***], [***]
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [***], NIP: [***],
REGON: [***], kapitał zakładowy w wysokości [***] złotych, opłacony w całości/do kwoty
[***] złotych („Administrator”), reprezentowaną przez:
1)
2)
a

[imię i nazwisko] – [funkcja];
[imię i nazwisko] – [funkcja];

[***] z siedzibą w [***], ul. [***], kod pocztowy [***], wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [***] w [***], [***]
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [***], NIP: [***],
REGON: [***], kapitał zakładowy w wysokości [***] złotych, opłacony w całości/do kwoty
[***] złotych („Procesor”), reprezentowaną przez:
1)
2)

[imię i nazwisko] – [funkcja];
[imię i nazwisko] – [funkcja];

Administrator i Procesor zwani dalej łącznie: „Stronami” lub indywidualnie również „Stroną”.

1. PRZEDMIOT UMOWY
1.1.

Administrator i Procesor zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych, zwaną dalej „Umową powierzenia”, na mocy której Administrator
powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako
informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(„osobie, której dane dotyczą”), w zakresie wskazanym w Załączniku A do Umowy
powierzenia („Dane osobowe”).

1.2.

Powierzenie Danych osobowych Procesorowi następuje w celu wykonania umowy
zawartej pomiędzy Stronami w dniu […………..] [identyfikacja umowy, wskazanie
numeru i nazwy] (dalej jako „Umowa główna”).

1.3.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora na terenie wskazanym
w Załączniku A do Umowy powierzenia.

1.4.

Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku A do Umowy powierzenia, może
zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora.
Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez
Administratora do Procesora nowej wersji Załącznika A do Umowy powierzenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany w rozdziale 10
Umowy powierzenia). W przypadku braku reakcji Procesora w ciągu
3 Dni Roboczych (na potrzeby Umowy powierzenia „Dni Robocze” należy rozumieć
jako dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w
Polsce) od daty wysłania wiadomości przez Administratora przyjmuje się, że
Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

1.5.

Procesor może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym
w Umowie powierzenia oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług
określonych w Umowie głównej. Przetwarzanie Danych osobowych przez
Procesora odbywa się wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy głównej.

2. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI PROCESORA
2.1.

Procesor niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne,
doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie
umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Procesor oświadcza, że znane
mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia Danych osobowych wynikające w
szczególności z:
2.1.1. 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, dalej jako: „RODO”);
2.1.2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 1781 z późn. zm., dalej jako: „Ustawa”).

2.2.

Procesor jest zobowiązany:
2.2.1. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi
przepisami prawa, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora.
Instrukcje (polecenia) są przekazywane przez Administratora drogą
elektroniczną (przesyłane na adres e-mail Procesora wskazany w
Załączniku A do Umowy powierzenia); z zastrzeżeniem postanowień
rozdziału 3 Umowy powierzenia, Procesor powinien wdrożyć instrukcje
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od ich
otrzymania; jeżeli w ocenie Procesora termin 7-dniowy jest zbyt krótki na
realizację instrukcji, powinien poinformować o tym fakcie Administratora

drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Administratora
wskazany w Załączniku A do Umowy powierzenia) wskazując uzasadnienie
dla takiej oceny; w takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy
termin wdrożenia instrukcji Administratora. Instrukcje nie będą rozszerzać
zakresu obowiązków Procesora wynikających z Umowy powierzenia ani
Umowy głównej;
2.2.2. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące
prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania
danych osobowych przez Procesora wynika z przepisów prawa, informuje
on Administratora drogą elektroniczną – przed rozpoczęciem
przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
2.2.3. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w sposób i na obszarze ustalonym w
Umowie głównej i Umowie powierzenia oraz na urządzeniach
zarządzanych przez Procesora i jego personel lub Administratora, z
zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
2.2.4. udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które
ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Procesora
upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania
obowiązków wynikających z Umowy głównej oraz podjąć działania mające
na celu zapewnienie, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia
Procesora, która ma dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je
wyłącznie
na polecenie Administratora, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez
właściwe przepisy krajowe lub unijne;
2.2.5. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych
zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby
podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania
tajemnicy;
2.2.6. wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale 3 Umowy
powierzenia, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie Umowy powierzenia oraz zapewnić realizację zasad ochrony
danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych
(określonych w art. 25 RODO);

2.2.7. wspierać Administratora (w szczególności poprzez stosowanie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji
obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą,
w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO.
Współpraca Procesora z Administratorem, w zakresie wskazanym w zdaniu
poprzedzającym, powinna odbywać się w formie i terminie
umożliwiającym realizację tych obowiązków Administratora; w związku
z realizacją tego obowiązku Procesor jest w szczególności zobowiązany
do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych Danych osobowych
(lub ich kopii) na żądanie Administratora w terminie 5 Dni Roboczych
w formie określonej przez Administratora; Procesor powinien również
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych,
poinformować Administratora o wniosku dotyczącym realizacji praw
osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; Procesor nie będzie
jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego
polecenia Administratora;
2.2.8. pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych
w RODO (w tym w szczególności w art. 32–36 RODO), tj. w szczególności
w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez
wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych
- stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych
zabezpieczających Dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32
RODO;
- dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi
nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim
naruszeniu (obowiązki Procesora w odniesieniu do zgłaszania naruszeń
zostały określone w rozdziale 8 Umowy powierzenia);
- dokonywania przez Administratora oceny skutków dla ochrony danych
oraz przeprowadzania konsultacji Administratora z organem nadzorczym;
2.2.9. prowadzić, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, rejestr wszystkich
kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu
Administratora, zawierający informacje o:
- nazwie oraz danych kontaktowych Procesora oraz innych podmiotów
przetwarzających (w przypadku podpowierzenia Danych osobowych,
o którym mowa w rozdziale 4 Umowy powierzenia) oraz Administratora, a
także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie;
- kategoriach przetwarzań dokonywanych w imieniu Administratora;

- gdy ma to zastosowanie – przekazywaniu Danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
2.2.10. udostępniać Administratorowi, na każde jego żądanie, nie później niż
w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z właściwych
przepisów prawa, w szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje
o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach
i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych;
2.2.11. umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytów na zasadach określonych
w rozdziale 6 Umowy powierzenia;
2.2.12. niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane
mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych
lub unijnych o ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana
powinna zostać Administratorowi drogą elektroniczną (na adres e-mail
Administratora wskazany w Załączniku A do Umowy powierzenia) oraz
powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa,
który zdaniem Procesora został naruszony;
2.2.13. niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych, informować
(o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa)
Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych
osobowych przez Procesora, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora,
o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Procesora, w szczególności prowadzonych przez organ
nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;
2.2.14. przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator,
a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać,
anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane Dane
osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora, Umową główną i Umową
powierzenia.
3. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

3.1.

Procesor wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu
zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe są przetwarzane
na podstawie Umowy powierzenia.

3.2.

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt. 3.1
jest odpowiedni, Procesor jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub
niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego
ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3.3.

Procesor powinien również wdrożyć – zarówno przy określaniu sposobów
przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad
ochrony danych określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których
dane dotyczą (zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania
określona w art. 25 ust. 1 RODO), a także odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe,
które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania
określonego w Załączniku A do Umowy powierzenia (zasada domyślnej ochrony
danych określona w art. 25 ust. 2 RODO).

3.4.

Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej, Procesor:
3.4.1. przestrzega wytycznych Administratora w zakresie sposobu zabezpieczenia
procesów przetwarzania Danych osobowych zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa, o których mowa w pkt. 2.1.1 oraz 2.1.2;
3.4.2. powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres,
kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych, których Dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie
Umowy powierzenia.

3.5.

W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne
do rozpoznanych zagrożeń, Procesor informuje o tym Administratora
i w porozumieniu z Administratorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia
przetwarzania Danych osobowych, po uzgodnieniu przez Stron zakresu, sposobu
i terminu takich działań.

3.6.

W przypadku stwierdzenia przez Administratora konieczności zastosowania
dodatkowych środków zabezpieczających, Strony uzgodnią zakres, sposób i termin
ich wdrożenia.

4. PODPOWIERZENIE

4.1.

Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Procesora przetwarzania
Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wskazanym w Załączniku
B do Umowy powierzenia w zakresie oraz celu zgodnym z Umową powierzenia.
Procesor jest zobowiązany do informowania o wszelkich zamierzonych zmianach
dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających drogą
elektroniczną (na adres e-mail Administratora wskazany w Załączniku A do
Umowy powierzenia). Administrator może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu
przez Procesora Danych osobowych, w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania
informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia
sprzeciwu przez Administratora, Procesor nie jest uprawniony do dalszego
powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszemu podmiotowi
przetwarzającemu, którego dotyczy sprzeciw.

4.2.

Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych
podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa
z zakresu ochrony danych osobowych, a także zapewniało ochronę praw osób,
których dane dotyczą.

4.3.

Procesor zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym,
że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom
Procesora określonym w Umowie powierzenia, w szczególności obowiązek
zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

4.4.

Procesor zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym
możliwość realizacji przez Administratora bezpośredniej kontroli względem
dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania
audytów, o których mowa w rozdziale 6 Umowy powierzenia). Procesor jest
zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym
Dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być
udostępnione Administratorowi w celu wykonania przez niego uprawnień, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym.

4.5.

Procesor jest w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za spełnienie
obowiązków wynikających z umowy dalszego powierzenia zawartej pomiędzy
Procesorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot
przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony
danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie
obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.

4.6.

Procesor zobowiązany jest zapewnić, by umowy z dalszymi podmiotami
przetwarzającymi ulegały rozwiązaniu w każdym wypadku rozwiązania Umowy
powierzenia, niezależnie od przyczyny.

5. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH
5.1.

Procesor nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa
trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba
że Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności,
zgody zezwalającej na taki transfer.

5.2.

Jeśli Administrator udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie Danych
osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, Procesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko
wtedy, gdy:
5.2.1. państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych
osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
5.2.2. Administrator i Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę
w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm,
który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa
trzeciego.

6. AUDYT
6.1.

Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu
zgodności przetwarzania Danych osobowych przez Procesora z Umową
powierzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków
technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie Danych
osobowych wdrożonych przez Procesora.

6.2.

Administrator poinformuje Procesora co najmniej na 3 Dni Robocze przed
planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi
na wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt
powinien być przeprowadzony niezwłocznie. Jeżeli w ocenie Procesora audyt nie
może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie Procesor powinien
poinformować o tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając
informację na adres e-mail Administratora wskazany w Załączniku A do Umowy
powierzenia) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony
wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.

6.3.

Procesor ma obowiązek współpracować z Administratorem i upoważnionymi
przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń
i dokumentów obejmujących Dane osobowe oraz informacje o sposobie
przetwarzania Danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz

systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania
Danych osobowych realizowanych przez Procesora. Administrator będzie
prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Procesora.
6.4.

Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora sporządza protokół
pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Procesor zobowiązuje się
w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym z Administratorem, dostosować
do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie
uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych.

6.5.

Administrator ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień
dotyczących realizacji Umowy powierzenia. Procesor zobowiązuje się
odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, na
każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na
podstawie Umowy powierzenia Danych osobowych.

6.6.

Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem
przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Administratora audytu
zgodności przetwarzania Danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający
z Umową powierzenia na zasadach określonych w pkt. 6.1. – 6.4 i 6.7.

6.7.

Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi każda ze Stron we własnym
zakresie, przy czym Procesor nie ma prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani
zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesienia takich
kosztów.

7. POUFNOŚĆ
7.1.

Procesor ma obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy
ich przekazania i przetwarzania, rozumianych jako informacje takie jak:
7.1.1. powierzone przez Administratora Dane osobowe, w tym szczególne
kategorie danych osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO);
7.1.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji);
7.1.3. informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów
Administratora, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe,
materiały i dokumenty lub inne informacje bez względu na fakt, czy są one
utrwalone w formie pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane
w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, dotyczące
Administratora lub jego klientów, kontrahentów, dostawców, a także
informacje dotyczące usług, polityki cenowej, sprzedaży, wynagrodzeń
pracowników, które Procesor otrzymał w okresie obowiązywania Umowy
powierzenia, lub o których dowiedział się, czy też do których miał dostęp

lub będzie w ich posiadaniu, w związku z prowadzonymi rozmowami
i negocjacjami, a które nie są powszechnie znane.
7.2.

Procesor w szczególności zapewnia, że:
7.2.1. wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione mu przez
Administratora informacje poufne będą chronione i zachowane
w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz
postanowieniami Umowy powierzenia;
7.2.2. uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie
w celu, w jakim zostały przekazane, udostępnione lub ujawnione;
7.2.3. posiadane informacje poufne nie zostaną przekazane lub ujawnione żadnej
osobie trzeciej – bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w Umowie powierzenia lub Umowie głównej) – bez
uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej;
7.2.4. będzie chronić na swój koszt informacje poufne poprzez dołożenie
najwyższego poziomu staranności.

7.3.

Procesor zobowiązuje się nie kopiować, ani w inny sposób nie powielać
dostarczonych przez Administratora informacji poufnych lub ich części,
z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to konieczne w celu, dla jakiego zostały
przekazane lub w innym celu ściśle związanym z przedmiotem współdziałania
Stron. Wszelkie wykonane w takim przypadku kopie lub reprodukcje informacji
poufnych, utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach informacji, łącznie z nośnikami
elektronicznymi, pozostają własnością Administratora i zostaną wydane,
zniszczone lub skutecznie usunięte z nośników informacji na jego żądanie.

7.4.

Informacje poufne mogą zostać przekazane tylko upoważnionym pracownikom
Procesora, osobom zatrudnionym przez Procesora na podstawie umów
cywilnoprawnych, podwykonawcom Procesora, którzy z uwagi na zakres swych
obowiązków, bądź zadania im powierzone będą zaangażowani w wykonanie
Umowy głównej na rzecz Administratora, i którzy zostaną wcześniej wyraźnie
poinformowani o charakterze informacji poufnych oraz o zobowiązaniach
Procesora do zachowania ich w tajemnicy wynikających z Umowy powierzenia
oraz zobowiążą się do przestrzegania zasad ochrony informacji poufnych, w tym
procedur bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i
Umowy głównej. Administrator upoważnia Procesora do udzielania dalszych
upoważnień do przetwarzania informacji poufnych. Procesor ponosi całkowitą
odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób.

7.5.

Procesor będzie zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji
poufnych w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać
będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź też prawomocnego

orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu
informacji o takim obowiązku Procesor jest zobowiązany niezwłocznie, nie później
niż w terminie 24 godzin od dowiedzenia się o nim, powiadomić Administratora.
W takim przypadku Procesor obowiązany jest do:
7.5.1. ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jaka jest wymagana
przez prawo;
7.5.2. podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione
informacje poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane
tylko w zakresie uzasadnionym celem ujawnienia.
7.6.

Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu Umowy
powierzenia i jest nieograniczone w czasie. W przypadku gdyby powyższe
zastrzeżenie okazało się nieważne lub bezskuteczne, zobowiązanie do zachowania
poufności trwa przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia Umowy głównej, niezależnie
od przyczyny.

8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ
8.1.

Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych
środków naprawczych.

8.2.

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora
Danych osobowych Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu
12 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi. Zgłoszenie
powinno zawierać co najmniej informacje o:
8.2.1. dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony Danych
osobowych;
8.2.2. charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach
i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach
i przybliżonej liczbie wpisów Danych osobowych, których dotyczy
naruszenie;
8.2.3. systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli
naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem danych w systemie
informatycznym);
8.2.4. przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej
naruszeniem;
8.2.5. charakterze i zakresie Danych osobowych objętych naruszeniem;
8.2.6. kategoriach osób, których dotyczą Dane osobowe objęte naruszeniem,
a w razie możliwości także wskazania podmiotów danych, których
dotyczyło naruszenie;

8.2.7. możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji
dla osób, których dane dotyczą;
8.2.8. środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia
oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
8.2.9. danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji
o naruszeniu.
8.3.

Jeżeli Procesor nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Administratorowi
wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać
sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.

8.4.

Procesor bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające
na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

8.5.

Procesor jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony
powierzonych mu Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony
danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Procesor jest
zobowiązany na każde żądanie Administratora niezwłocznie udostępnić
mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim.

8.6.

Procesor nie będzie bez wyraźnej instrukcji Administratora powiadamiał
o naruszeniu:
8.6.1. osób, których dane dotyczą; ani
8.6.2. organu nadzorczego.

9. CZAS TRWANIA UMOWY POWIERZENIA ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1.

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony i przestaje obowiązywać
wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy głównej.

9.2.

Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy powierzenia ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym
także w razie naruszenia przez Procesora lub dalszy podmiot przetwarzający
przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy
powierzenia, a w szczególności, gdy:
9.2.1. organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych
osobowych stwierdzi, że Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający
nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych,
9.2.2. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Procesor
nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych;
9.2.3. Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa
w rozdziale 6 Umowy powierzenia stwierdzi, że Procesor nie przestrzega
zasad przetwarzania Danych osobowych wynikających z Umowy

powierzenia lub obowiązujących przepisów prawa lub Procesor nie
zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w pkt. 6.4.
9.3.

Naruszenie przez Procesora postanowień Umowy powierzenia, RODO lub innych
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi
podstawę do wypowiedzenia Umowy głównej.

9.4.

W dniu zakończenia obowiązywania Umowy powierzenia Procesor powinien
zgodnie z dyspozycją Administratora zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie
ustalony z Administratorem, wszelkie Dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe
przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych Danych
osobowych.

9.5.

Na prośbę Administratora Procesor przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia
Danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.

9.6.

W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez
Administratora, w trybie określonym w Umowie powierzenia, postanowienia o
rozwiązaniu Umowy powierzenia stosuje się odpowiednio do danych, które
wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Procesora.

9.7.

W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych Procesor
zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi
postanowień, zgodnie z którymi umowy dalszego przetwarzania danych będą
ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania Umowy
powierzenia.

9.8.

Procesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora, osób, których
dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową
powierzenia lub przepisami prawa przetwarzania przez Procesora Danych
osobowych, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych
osobom nieupoważnionym.

9.9.

Z zastrzeżeniem poniższych punktów, Procesor ponosi względem Administratora
odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Administrator jest uprawniony
do naliczenia Procesorowi następujących kar umownych:
9.9.1. Z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym
w pkt 8.2, w wysokości 500 złotych, za każdą godzinę opóźnienia;
9.9.2. Z tytułu naruszenia obowiązków w zakresie poufności, określonych
w rozdziale 7 Umowy powierzenia, w wysokości 10 000 złotych, za każdy
przypadek naruszenia;
9.9.3. Z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Administratora na dalsze
powierzenie przetwarzania Danych osobowych - w wysokości 10 000
złotych, za każdy stwierdzony przypadek;

9.9.4. Z tytułu zawarcia umowy dalszego powierzenia pomimo zgłoszonego przez
Administratora sprzeciwu – w wysokości 10 000 złotych, za każdy
stwierdzony przypadek;
9.9.5. Z tytułu nie zawarcia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym
postanowień, o których mowa w pkt 4.3, 4.4 lub 4.6 – w wysokości 5 000
złotych, za każdy stwierdzony przypadek;
9.9.6. Z tytułu uniemożliwienia Administratorowi przeprowadzenia audytu,
zgodnie z rozdziałem 6 Umowy powierzenia, w wysokości 10 000 złotych,
za każdy przypadek;
9.9.7. Z tytułu opóźnienia we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, o których mowa
w pkt 6.4, w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony, w wysokości
500 złotych, za każdy dzień opóźnienia;
9.9.8. Z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Administratora na transfer
danych poza obszar EOG, w wysokości 10 000 złotych, za każdy stwierdzony
przypadek;
9.10. Naliczenie kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności Procesora w pełnej
wysokości jeżeli wyrządzona szkoda przekracza wartość kary umownej.
10. ADRESY STRON I DANE OSÓB
10.1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana
na adresy Stron wskazane w Załączniku A do Umowy powierzenia.
10.2. Procesora w kontaktach z Administratorem oraz Administratora w kontaktach
z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy powierzenia reprezentować będą osoby
wskazane w Załączniku A do Umowy powierzenia. Zmiana adresów i danych tych
osób nie stanowi zmiany Umowy powierzenia. O każdej zmianie powyższych
danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą
elektroniczną. Osoby wskazane w Załączniku A do Umowy powierzenia nie są
uprawnione do zmiany Umowy powierzenia, jej wypowiedzenia lub rozwiązania,
chyba że co innego wynika z treści okazanego przez nie pełnomocnictwa.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Umowa powierzenia podlega prawu polskiemu. Umowa powierzenia została
zawarta [xxx]1.
11.2.
Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy powierzenia mogą nastąpić za
zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej poprzez zawarcie aneksu do Umowy

1 Alternatywnie

do wyboru:
- w formie elektronicznej;
- poprzez wymianę dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze Stron, przy czym
Procesor/Administrator podpisuje egzemplarz Umowy powierzenia w formie pisemnej – własnoręcznie, a Administrator/Procesor
podpisuje egzemplarz Umowy powierzenia w formie elektronicznej – z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

powierzenia pod rygorem bezskuteczności, z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych
postanowień Umowy powierzenia oraz z uwzględnieniem postanowień ust. 11.3.
poniżej.
11.3. Zgodnie z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie
oświadczenia, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem
złożonym w formie pisemnej i stanowi zachowanie wymogu co do formy
określonego w Umowie powierzenia
11.4. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy
powierzenia bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem bezskuteczności.
11.5. Wszelkie spory w związku z Umową powierzenia zostaną poddane pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego zgodnie z Umową
główną.
11.6. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część. Lista Załączników
jest następująca:
11.6.1. Załącznik A – Zakres powierzenia danych osobowych;
11.6.2. Załącznik B – Lista dalszych podmiotów przetwarzających;

ZAŁĄCZNIK A
ZAKRES POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ DANE KONTAKTOWE STRON

1) Charakter oraz cele przetwarzania: (…)
2) Kategorie osób, których dane dotyczą: (…)
3) Rodzaj danych osobowych: (…)
4) Obszar, na którym przetwarzane będą dane osobowe: (…)
5) Dane kontaktowe stron:
a. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową powierzenia będzie
kierowana do Administratora na następujące dane kontaktowe: adres [xxx], tel.
[xxx], email [xxx];
b. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową powierzenia będzie
kierowana do Procesora na następujące dane kontaktowe: adres [xxx], tel.
[xxx], e-mail [xxx].
6) Dane przedstawicieli Stron:
a. Procesora w kontaktach z Administratorem w zakresie ustaleń Umowy
powierzenia reprezentować będą następujące osoby: [xxx];
b. Administratora w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy
powierzenia reprezentować będą następujące osoby: [xxx].

ZAŁĄCZNIK B
WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

1) …
2) …
3) …

Załącznik nr 7
do wzoru Projektowanych Postanowień
Umowy Ramowej

UMOWA DALSZEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Warszawie w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 132-136,
02-305 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372110, NIP: 7252036863, REGON:
100999489, zwanym dalej: „Procesorem”, reprezentowanym przez:
1)
2)
oraz

[imię i nazwisko] – [funkcja];
[imię i nazwisko] – [funkcja]

[***] z siedzibą w [***], ul. [***], kod pocztowy [***], wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [***] w [***], [***]
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [***], NIP: [***],
REGON: [***], kapitał zakładowy w wysokości [***] złotych, opłacony w całości/do kwoty [***]
złotych, zwanym dalej „Dalszym Procesorem”, reprezentowaną przez:
1)
[imię i nazwisko] – [funkcja];
2)
[imię i nazwisko] – [funkcja];
Procesor i Dalszy Procesor są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.

1.

PRZEDMIOT UMOWY
1.1. Procesor i Dalszy Procesor zawierają umowę podpowierzenia przetwarzania danych
osobowych, zwaną dalej „Umową”, na mocy której Procesor powierza Dalszemu
Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje o
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której
dane dotyczą”), w zakresie wskazanym w Załączniku A („Dane osobowe”). Procesor
przetwarza
Dane
osobowe
w
celu
wykonania
umów
zawartych ze Skarbem Państwa – Ministrem Cyfryzacji jako administratorem Danych
osobowych („Administrator”).
1.2. Powierzenie Danych osobowych Dalszemu Procesorowi następuje w celu wykonania
umowy nr ………………….. na …………. zawartej pomiędzy Stronami (dalej jako „Umowa
główna”).

1.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Dalszego Procesora na terenie wskazanym w
Załączniku A.
1.4. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku A, może zostać w każdym momencie
rozszerzony lub ograniczony przez Procesora.
1.5. Dalszy Procesor może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu
określonym w Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług
określonych w Umowie głównej. Przetwarzanie Danych osobowych przez Dalszego
Procesora odbywa się wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy głównej.
2.

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI DALSZEGO PROCESORA
2.1 Dalszy Procesor niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne,
doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym
należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W
szczególności Dalszy Procesor oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i
zabezpieczenia Danych osobowych wynikające z:
2.1.1. 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, dalej jako: „RODO”);
2.1.2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000, dalej jako: „Ustawa”).
2.2 Dalszy Procesor jest zobowiązany:
2.2.1. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w
celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa,
Umową oraz instrukcjami Procesora. Instrukcje (polecenia) są przekazywane
przez Procesora drogą elektroniczną (przesyłane na adres e-mail Dalszego
Procesora wskazany w Załączniku A); z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 3,
Dalszy Procesor powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 7 Dni Roboczych od ich otrzymania; jeżeli w ocenie Dalszego
Procesora
termin
7-dniowy jest zbyt krótki na realizację instrukcji, powinien poinformować
o tym fakcie Procesora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres email Procesora wskazany w Załączniku A) wskazując uzasadnienie dla takiej
oceny; w takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia
instrukcji. Instrukcje nie będą rozszerzać zakresu obowiązków Dalszego
Procesora wynikających z Umowy ani Umowy głównej;
2.2.2. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Procesora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo
krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych
przez Dalszego Procesora wynika z przepisów prawa, informuje on Procesora
drogą
elektroniczną
–
przed
rozpoczęciem
przetwarzania
–
o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

2.2.3. przetwarzać Dane osobowe wyłączenie w miejscu ustalonym w Umowie głównej
oraz na urządzeniach zarządzanych przez Dalszego Procesora i jego personel lub
Procesora, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
2.2.4. udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na
zakres wykonywanych zadań otrzymały od Dalszego Procesora upoważnienie do
ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków
wynikających z Umowy oraz podjąć działania mające na celu zapewnienie, by
każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Dalszego Procesora, która ma
dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie
Procesora, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy
krajowe lub unijne;
2.2.5. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych
zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
2.2.6. wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale 3 Umowy, odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy oraz zapewnić
realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony
danych (określonych w art. 25 RODO);
2.2.7. wspierać Procesora (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania
na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw
określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Dalszego Procesora z
Procesorem, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, powinna
odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków
Procesora;
w
związku
z realizacją tego obowiązku Dalszy Procesor jest w szczególności zobowiązany
do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych danych osobowych (lub
ich kopii) na żądanie Procesora w terminie 2 Dni Roboczych w formie określonej
przez Procesora; Dalszy Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 1 Dnia Roboczego, poinformować Procesora o wniosku
dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Dalszego
Procesora; Dalszy Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez
uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Procesora;
2.2.8. pomagać Procesorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36
RODO, tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez
wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych;
- dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi
nadzorczemu (w rozumieniu art. 4 pkt 21 RODO) oraz zawiadamiania osób,
których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Dalszego Procesora w
odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w rozdziale 8 Umowy);

- dokonywania przez Procesora oceny skutków dla ochrony danych oraz
przeprowadzania konsultacji Procesora z organem nadzorczym;
2.2.9. prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich
kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Procesora,
zawierający informacje o:
- nazwie oraz danych kontaktowych Dalszego Procesora oraz innych podmiotów
przetwarzających (w przypadku podpowierzenia Danych osobowych, o którym
mowa w rozdziale 4 Umowy) oraz Procesora, a także inspektora ochrony danych,
gdy ma to zastosowanie;
- kategoriach przetwarzań dokonywanych w imieniu Procesora;
- gdy ma to zastosowanie – przekazywaniu Danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- ogólnym opisie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
2.2.10. udostępniać Procesorowi, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 1
Dnia Roboczego, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez
Procesora obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w
szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych
zabezpieczeniach,
zidentyfikowanych
zagrożeniach
i
incydentach
w obszarze ochrony danych osobowych;
2.2.11. umożliwiać Procesorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Procesora
przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w rozdziale 6 Umowy;
2.2.12. niezwłocznie informować Procesora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o
ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać
Procesorowi w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Załączniku A)
oraz
powinna
zawierać
stosowne
uzasadnienie
i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Dalszego Procesora został naruszony;
2.2.13. niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 Dnia Roboczego, informować (o
ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa)
Procesora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub
sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych osobowych przez Dalszego
Procesora, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania danych, skierowanej do Dalszego Procesora, o wszelkich
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez
Dalszego Procesora, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a
także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z
przetwarzaniem ich Danych osobowych;
2.2.14. przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Procesor,
a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować,
ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane Dane osobowe zgodnie z
wytycznymi Procesora, Umową i Umową główną;
2.2.15. prowadzić prace określone w Umowie głównej pod nadzorem osób wskazanych
przez Procesora.

3.

ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE
3.1. Dalszy Procesor zapewni w okresie obowiązywania Umowy głównej ochronę Danych
osobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa
dotyczącymi
ochrony
danych
osobowych
i
prywatności,
w zakresie adekwatnym i związanym z realizowanym przedmiotem Umowy głównej,
określonym w Umowie głównej.
3.2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 2.2.6. jest odpowiedni,
Dalszy
Procesor
jest
zobowiązany
uwzględnić
ryzyko
wiążące
się
z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z
prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych.
3.3. Dalszy Procesor powinien również wdrożyć – zarówno przy określaniu sposobów
przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych
określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą (zasada
ochrony danych osobowych w fazie projektowania określona w art. 25 ust. 1 RODO), a
także
odpowiednie
środki
techniczne
i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe, które są
niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania określonego w
Załączniku A (zasada domyślnej ochrony danych określona w art. 25 ust. 2 RODO).
3.4. Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej, Dalszy Procesor:
3.4.1. przestrzega wytycznych Procesora w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów
przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
o których mowa w pkt. 2.1.1. oraz 2.1.2.;
3.4.2. powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i
cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
których Dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie Umowy.
3.5. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do
rozpoznanych zagrożeń, Dalszy Procesor informuje o tym Procesora
i w porozumieniu z Procesorem dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia
przetwarzania Danych osobowych, po uzgodnieniu przez Stron zakresu, sposobu
i terminu takich działań.
3.6. W przypadku stwierdzenia przez Procesora konieczności zastosowania dodatkowych
środków zabezpieczających, Strony uzgodnią zakres, sposób i termin ich wdrożenia.

4.

PODPOWIERZENIE
4.1. Procesor wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Dalszego Procesora przetwarzania
Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wskazanym w Załączniku B do
Umowy w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. Dalszy Procesor jest zobowiązany do
informowania o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia
dalszych podmiotów przetwarzających. Procesor może sprzeciwić się dalszemu
powierzeniu przez Dalszego Procesora danych osobowych, w terminie 7 Dni Roboczych
od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku

wyrażenia sprzeciwu przez Procesora, Dalszy Procesor nie jest uprawniony do
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu, którego
dotyczy sprzeciw.
4.2. Dalszy Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych
podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało
wymogi
RODO
oraz
przepisów
obowiązującego
prawa
z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w pkt. 2.1.2., a także zapewniało
ochronę praw osób, których dane dotyczą.
4.3. Dalszy Procesor zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na
podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Dalszego
Procesora określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia
wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
4.4. Dalszy Procesor zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym
możliwość realizacji przez Procesora lub Administratora bezpośredniej kontroli
względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania
audytów, o których mowa w rozdziale 6 Umowy). Dalszy Procesor jest zobowiązany
poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym dane osobowe, na
temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Procesorowi w celu
wykonania
przez
niego
uprawnień,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4.5. Dalszy Procesor jest w pełni odpowiedzialny przed Procesorem za spełnienie
obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Dalszym
Procesorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot
przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych,
pełna odpowiedzialność wobec Procesora za wypełnienie obowiązków tego dalszego
podmiotu przetwarzającego spoczywa na Dalszym Procesorze.
4.6. Dalszy Procesor zobowiązany jest zapewnić, by umowy z dalszymi podmiotami
przetwarzającymi ulegały rozwiązaniu w każdym wypadku rozwiązania Umowy,
niezależnie od przyczyny.
5.

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dalszy Procesor nie może przekazywać (transferować) Danych osobowych do państwa
trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że
Procesor udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody
zezwalającej na taki transfer.
5.2. Jeśli Procesor udzieli Dalszemu Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie Danych
osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, Dalszy Procesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko
wtedy, gdy:
5.2.1. państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do
tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub

5.2.2. Procesor i Dalszy Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający zawarli umowę w
oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który
zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.
6.

AUDYT
6.1. Administrator lub Procesor (dalej każdy z nich zwany „Podmiotem Audytującym”) jest
w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności
przetwarzania Danych osobowych przez Dalszego Procesora z Umową oraz
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Podmiot Audytujący może
przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych
i organizacyjnych, zabezpieczających przetwarzanie Danych osobowych, wdrożonych
przez Dalszego Procesora.
6.2. Podmiot Audytujący poinformuje Dalszego Procesora co najmniej na 3 Dni Robocze
przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia, chyba że z uwagi na
wysokie ryzyko zagrożenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, audyt powinien
być przeprowadzony niezwłocznie. Jeżeli w ocenie Dalszego Procesora audyt nie może
zostać przeprowadzony we wskazanym terminie Dalszy Procesor powinien
poinformować o tym fakcie Podmiot Audytujący drogą elektroniczną (przesyłając
informację na adres e-mail Procesora wskazany w Załączniku A) wskazując uzasadnienie
dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.
6.3. Dalszy Procesor ma obowiązek współpracować z podmiotem audytującym
i upoważnionymi przez niego audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do
pomieszczeń i dokumentów obejmujących Dane osobowe oraz informacje
o sposobie przetwarzania Danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz
systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania
Danych osobowych realizowanych przez Dalszego Procesora. Podmiot audytujący
będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Dalszego
Procesora.
6.4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Podmiotu Audytującego sporządza
protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele Podmiotu Audytującego
i Dalszego Procesora. Dalszy Procesor zobowiązuje się w rozsądnym czasie,
w terminie uzgodnionym z Podmiotem Audytującym, dostosować do zaleceń
pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień
i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych.
6.5. Podmiot Audytujący ma także prawo żądać od Dalszego Procesora składania pisemnych
wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Dalszy Procesor zobowiązuje się
odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 Dzień Roboczy, na każde
pytanie Podmiotu Audytującego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na
podstawie Umowy Danych osobowych.
6.6. Dalszy Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem
przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Podmiot Audytujący audytu
zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z
Umową na zasadach określonych w pkt. 6.1. – 6.4. powyżej.
6.7. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi Dalszy Procesor i Podmiot
Audytujący we własnym zakresie, przy czym Dalszy Procesor nie ma prawa do żądania

zwrotu takich kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu
poniesienia takich kosztów.
7.

POUFNOŚĆ
7.1. Dalszy Procesor ma obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich
przekazania i przetwarzania, rozumianych jako informacje takie jak:
7.1.1. powierzone przez Procesora Dane Osobowe, w tym szczególne kategorie danych
osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO);
7.1.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Procesora (w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji);
7.1.3. informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów
Procesora, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe, materiały i
dokumenty lub inne informacje bez względu na fakt, czy są one utrwalone w
formie
pisemnej
lub
w
jakikolwiek
inny
sposób,
zapisane
w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, dotyczące Procesora, lub jego
kontrahentów, dostawców, a także informacje dotyczące usług, polityki cenowej,
sprzedaży, wynagrodzeń pracowników, które Dalszy Procesor otrzymał w okresie
obowiązywania Umowy, lub o których dowiedział się, czy też do których miał
dostęp
lub
będzie
w
ich
posiadaniu,
w
związku
z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami, a które nie są powszechnie znane.
7.2. Dalszy Procesor w szczególności zapewnia, że:
7.2.1. wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione mu przez Procesora informacje
poufne będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;
7.2.2. uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu, w
jakim zostały przekazane, udostępnione lub ujawnione;
7.2.3. posiadane informacje poufne nie zostaną przekazane lub ujawnione żadnej
osobie trzeciej – bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w Umowie) – bez uprzedniej zgody Procesora, wyrażonej
w formie pisemnej;
7.2.4. będzie chronić na swój koszt informacje poufne poprzez dołożenie najwyższego
poziomu staranności.
7.3. Dalszy Procesor zobowiązuje się nie kopiować, ani w inny sposób nie powielać
dostarczonych przez Procesora informacji poufnych lub ich części, z wyjątkiem
przypadków, kiedy jest to konieczne w celu, dla jakiego zostały przekazane lub
w innym celu ściśle związanym z przedmiotem współdziałania Stron. Wszelkie
wykonane w takim przypadku kopie lub reprodukcje informacji poufnych, utrwalonych
na jakichkolwiek nośnikach informacji, łącznie z nośnikami elektronicznymi, pozostają
własnością Procesora i zostaną wydane, zniszczone lub skutecznie usunięte z nośników
informacji na jego żądanie.
7.4. Informacje poufne mogą zostać przekazane tylko upoważnionym pracownikom
Dalszego Procesora, osobom zatrudnionym przez Dalszego Procesora na podstawie
umów cywilnoprawnych, podwykonawcom Dalszego Procesora, którzy z uwagi na
zakres swych obowiązków, bądź zadania im powierzone będą zaangażowani w
wykonanie Umowy na rzecz Procesora, i którzy zostaną wcześniej wyraźnie

poinformowani
o
charakterze
informacji
poufnych
oraz
o zobowiązaniach Dalszego Procesora do zachowania ich w tajemnicy wynikających z
Umowy oraz zobowiążą się do przestrzegania zasad ochrony informacji poufnych, w
tym
procedur
bezpieczeństwa
wynikających
z obowiązujących przepisów prawa i Umowy głównej. Procesor upoważnia Dalszego
Procesora do udzielania dalszych upoważnień do przetwarzania informacji poufnych.
Dalszy Procesor ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób.
7.5. Dalszy Procesor będzie zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji
poufnych w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź też prawomocnego orzeczenia
lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o
takim obowiązku Dalszy Procesor jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w
terminie 24 godzin od dowiedzenia się o nim, powiadomić Procesora. W takim
przypadku Dalszy Procesor obowiązany jest do:
7.5.1. ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jaka jest wymagana przez
prawo;
7.5.2. podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione
informacje poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko w
zakresie uzasadnionym celem ujawnienia.
7.6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu Umowy i jest
nieograniczone w czasie. W przypadku gdyby powyższe zastrzeżenie okazało się
nieważne lub bezskuteczne, zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez okres
10 lat od dnia wygaśnięcia Umowy głównej, niezależnie od przyczyny.
8.

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ
8.1. Dalszy Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony Danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków
naprawczych.
8.2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu Danych osobowych Dalszy
Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 8 godzin od wykrycia
naruszenia, zgłasza je Procesorowi. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej
informacje o:
8.2.1. dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony Danych osobowych;
8.2.2. charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej
liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów
Danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
8.2.3. systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie
nastąpiło w związku z przetwarzaniem Danych osobowych w systemie
informatycznym);
8.2.4. przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej
naruszeniem;
8.2.5. charakterze i zakresie Danych osobowych objętych naruszeniem;
8.2.6. kategoriach osób, których dotyczą Dane osobowe objęte naruszeniem,
a w razie możliwości także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło
naruszenie;

8.2.7. możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób,
których dane dotyczą;
8.2.8. środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz
proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
8.2.9. danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji
o naruszeniu.
8.3. Jeżeli Dalszy Procesor nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Procesorowi
wszystkich informacji, o których mowa powyżej, powinien je udzielać sukcesywnie, bez
zbędnej zwłoki.
8.4. Dalszy Procesor bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na
celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
8.5. Dalszy Procesor jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony
powierzonych mu Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych
osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Dalszy Procesor jest
zobowiązany na każde żądanie Procesora niezwłocznie udostępnić mu dokumentację,
o której mowa w zdaniu poprzednim.
8.6. Dalszy Procesor nie będzie bez wyraźnej instrukcji Procesora powiadamiał
o naruszeniu:
8.6.1. osób, których dane dotyczą; ani
8.6.2. organu nadzorczego.
9.

CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i przestaje obowiązywać wraz
z zakończeniem obowiązywania Umowy głównej.
9.2. Procesor uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku
zaistnienia
ważnych
powodów,
w
tym
także
w razie naruszenia przez Dalszego Procesora lub dalszy podmiot przetwarzający
przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy,
a w szczególności, gdy:
9.2.1. organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych
stwierdzi, że Dalszy Procesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega
zasad przetwarzania Danych osobowych,
9.2.2. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Dalszy Procesor nie
przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych;
9.2.3. Podmiot Audytujący, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa
w rozdziale 6 Umowy stwierdzi, że Dalszy Procesor nie przestrzega zasad
przetwarzania Danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących
przepisów prawa lub Dalszy Procesor nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych,
o których mowa w pkt. 6.4.
9.3. Naruszenie przez Dalszego Procesora postanowień Umowy, RODO lub innych
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi
podstawę do wypowiedzenia Umowy głównej.
9.4. W dniu zakończenia obowiązywania Umowy Dalszy Procesor powinien zgodnie
z dyspozycją Procesora zwrócić lub zniszczyć, w sposób odrębnie ustalony

z Procesorem, wszelkie Dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa
krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych Danych osobowych.
9.5. Na prośbę Procesora Dalszy Procesor przesyła pisemne potwierdzenie zniszczenia
Danych osobowych w terminie przez niego wskazanym.
9.6. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Procesora,
w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się
odpowiednio do Danych osobowych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już
być przetwarzane przez Dalszego Procesora.
9.7. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszy Procesor
zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi
postanowień, zgodnie z którymi umowy dalszego przetwarzania danych będą ulegały
automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania Umowy.
9.8. Dalszy Procesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Procesora, Administratora,
osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową
lub przepisami prawa przetwarzania przez Dalszego Procesora Danych osobowych,
a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych osobom
nieupoważnionym.
9.9. Dalszy Procesor ponosi względem Procesora odpowiedzialność na zasadach ogólnych
do wysokości rzeczywistej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści. Procesor jest
uprawniony
do
naliczenia
Dalszemu
Procesorowi
kary
umownej
z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w pkt 8.2,
w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy przypadek
opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia. Wysokość kar umownych należnych Procesorowi
od Dalszego Procesora w toku realizacji Umowy nie przekroczy całkowitej kwoty
wynagrodzenia brutto przewidzianego w Umowie głównej.
9.10. Naliczenie kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności Dalszego Procesora
w pełnej wysokości jeżeli wyrządzona szkoda przekracza wartość kary umownej.
10.

ADRESY STRON I DANE OSÓB
10.1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na
adresy Stron wskazane w Załączniku A.
10.2. Dalszego Procesora w kontaktach z Procesorem oraz Procesora w kontaktach
z Dalszym Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą osoby
wskazane w Załączniku A. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany
Umowy. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za
potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną. Osoby wskazane
w Załączniku A nie są uprawnione do zmiany Umowy, jej wypowiedzenia lub
rozwiązania, chyba że co innego wynika z treści okazanego przez nie pełnomocnictwa.

11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Umowa
podlega
prawu
1
w [xxx].

1

Alternatywnie do wyboru:
- w formie elektronicznej;

polskiemu.

Umowa

została

sporządzona

11.2. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem bezskuteczności, z
zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień Umowy oraz z uwzględnieniem
postanowień ust. 11.3.
11.3. Zgodnie z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie
oświadczenia, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem złożonym w
formie pisemnej i stanowi zachowanie wymogu co do formy określonego w Umowie.
11.4. Dalszy Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających
z Umowy bez uprzedniej zgody Procesora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
bezskuteczności.
11.5. Wszelkie spory w związku z Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego miejscowo właściwego zgodnie z Umową główną.
11.6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Lista Załączników jest następująca:
11.6.1. Załącznik A – Zakres powierzenia danych osobowych;
11.6.2. Załącznik B – Lista dalszych podmiotów przetwarzających.
11.6.3. Załącznik C – Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych,
które zobowiązany jest wdrożyć Dalszy Procesor.
PODPISY:

_________________
Procesor

___________________
Dalszy Procesor

- poprzez wymianę dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze Stron, przy czym
Procesor/Administrator podpisuje egzemplarz Umowy powierzenia w formie pisemnej – własnoręcznie, a Administrator/Procesor podpisuje
egzemplarz Umowy powierzenia w formie elektronicznej – z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ZAŁĄCZNIK A
ZAKRES POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ DANE KONTAKTOWE STRON
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Charakter oraz cele przetwarzania: (…)
Kategorie osób, których dane dotyczą: (…)
Rodzaj danych osobowych: (…)
Obszar, na którym przetwarzane będą dane osobowe: (…)
Dane kontaktowe Stron:
a. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do
Procesora na następujące dane kontaktowe: adres [xxx], tel. [xxx], email [xxx];
b. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do
Dalszego Procesora na następujące dane kontaktowe: adres [xxx], tel. [xxx], email [xxx].
Dane przedstawicieli Stron:
a. Dalszego Procesora w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy
reprezentować będą następujące osoby: [xxx];
b. Procesora w kontaktach z Dalszym Procesorem w zakresie ustaleń Umowy
reprezentować będą następujące osoby: [xxx].

ZAŁĄCZNIK B
WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH
Lp.

Nazwa
podmiotu, Dane kontaktowe, Zakres
i
któremu powierzono dane IOD
powierzonego
przetwarzanie
przetwarzania

cel

ZAŁĄCZNIK C
WYKAZ MINIMALNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY
JEST WDROŻYĆ DALSZY PROCESOR

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia podpowierzonych danych Dalszy
Procesor jest zobowiązany wdrożyć co najmniej następujące środki techniczne i organizacyjne:
1) zastosować następujące techniki pseudonimizacji: szyfrowanie kluczem tajnym, tokenizacja,

zastosowanie funkcji skrótu;
2) zastosować następujące metody szyfrowania danych osobowych: pseudonimizacja,

kryptogafia symetryczna, kryptografia asymetryczna, techniki anonimizacji;
3) zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i

odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług
przetwarzania;
4) zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do

nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
5) dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków

technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych
osobowych;
6) zapewnić mechanizmy kontroli dostępu do systemu informatycznego w którym przetwarza

się dane osobowe, w taki sposób, że dostęp do tych danych byłby możliwie jedynie po
wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia;
7) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych

osobowych w szczególności przed działaniem oprogramowania, którego celem jest
uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego oraz przed utratą danych
spowodowaną awarią zasilania lub zakłócenia w sieci zasilającej;
8) zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym przez

wykonywanie kopii zapasowej zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania
danych. Kopie zapasowe należy przechowywać w miejscach zabezpieczających je przed
nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem, lub zniszczeniem oraz usuwa się
je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności;
9) zapewnić by urządzenia, dyski, lub inne nośniki elektroniczne nośniki informacji, zawierające

dane osobowe, przeznaczone do likwidacji lub przekazania podmiotowi nieuprawnionemu

pozbawić wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkodzić w
sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub/i odczytanie;
10) zapewnić ochronę systemów informatycznych służących do przetwarzania danych

osobowych przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie
fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem;
11) zapewnić

środki kryptograficzne ochrony wobec danych

uwierzytelniania, które są przesyłane w sieci publicznej

wykorzystywanych

do
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONSULTANTÓW
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Ośrodek
Informatyki z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,my“).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305
Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl;
- telefonicznie: 22 250 28 83, 22 250 28 85;
- osobiście w naszej siedzibie.

Inspektor ochrony
danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą
możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w
następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305
Warszawa;
- przez adres e-mail: iod@coi.gov.pl.

Cele przetwarzania
danych oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:








wykonywania usług określonych z umowie z Wykonawcą na
rzecz Zamawiającego (dalej „Usług”). Podstawą prawną
przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony
interes polegający na wykonywaniu Usług na naszą rzecz;
sprawowania przez nas nadzoru w związku z
wykonywanymi Usługami. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na
sprawowaniu nadzoru dotyczącego realizacji Usług.
kontaktowania się z Tobą w sprawach realizacji Usług.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie
uzasadniony interes polegający na możliwości realizacji
bieżącego kontaktu w sprawach realizacji Usług;
obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń w sprawach realizacji Usług



z podmiotem, który przekazał nam Twoje dane osobowe
(czyli Twoim pracodawcą lub podmiotem, z którym
współpracujesz) – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy z
Wykonawcą, podstawą prawną przetwarzania danych jest
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obowiązku
i uprawnieniu do obrony przed roszczeniami lub
dochodzeniu roszczeń;
wypełniania obowiązków związanych z rachunkowością
i płaceniem podatków, w tym prowadzeniem
i
przechowywaniem
ksiąg
rachunkowych,
przechowywaniem dowodów księgowych, dokumentacji
podatkowej. Podstawą prawną przetwarzania danych są
obowiązki prawne wynikające z przepisów o rachunkowości
(ustawa o rachunkowości) oraz przepisów podatkowych.

Okres
przechowywania
danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez cały czas
trwania Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi u nas regulacjami
dotyczącymi przechowywania materiałów archiwalnych przez 10 lat
od zakończenia realizacji Umowy.

Źródło danych i
kategorie danych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od: Wykonawcy,
Podwykonawcy Twojego pracodawcy lub podmiotu, z którym
współpracujesz.
Podmiot ten przekazał nam w szczególności Twoje: imię i nazwisko,
służbowe dane kontaktowe.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów
realizujących dla nas usługi związane z dostarczaniem rozwiązań
technicznych, organizacyjnych i teleinformatycznych.
Twoje dane mogą być również przekazywane do organów
publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa w szczególności
Służby Ochrony Państwa lub wykonujących zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Twoje prawa

Masz następujące prawa:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których jest mowa w art. 17 ust. 3 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, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), (dalej: „RODO”);
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których jest mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych ze względu na szczególną sytuację.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub
z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w wierszu
1 i 2 niniejszej tabeli).
Prawo wniesienia sprzeciwu.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 10
do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy
Ramowej
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA
UMOWY
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Ośrodek
Informatyki z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,my“).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305
Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl;
- telefonicznie: 22 250 28 83, 22 250 28 85;
- osobiście w naszej siedzibie.

Inspektor ochrony
danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą
możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w
następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305
Warszawa;
- przez adres e-mail: iod@coi.gov.pl.

Cele przetwarzania
danych oraz
podstawa prawna
przetwarzania

1. Wykonawca
W przypadku osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób
wyznaczonych do kontaktów w celu zawarcia i realizacji
umowy z Wykonawcą (dalej „Umowa”)
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:




zawarcia i wykonania Umowy, w tym ustalenia jej warunków
i sporządzenia dokumentu Umowy. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes
związany z zawarciem i wykonaniem Umowy;
ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub
dochodzeniem
ewentualnych
roszczeń
związanych
z prowadzeniem negocjacji celem zawarcia Umowy– jeżeli
powstanie spór podstawą prawną przetwarzania danych jest
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obowiązku i

uprawnieniu do obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu
roszczeń.
Ponadto, jeżeli zawrzemy umowę z podmiotem, który przekazał
nam Twoje dane osobowe, będziemy je przetwarzać, aby:






mieć możliwość kontaktowania się z Tobą w sprawach
wykonywania Umowy. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na
możliwości realizacji bieżącego kontaktu z naszymi
kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami)
w sprawach biznesowych.
bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić
ewentualnych roszczeń związanych z Umową zawartą
z podmiotem, który przekazał nam Twoje dane osobowe
(czyli Twoim pracodawcą lub podmiotem, z którym
współpracujesz) – jeżeli powstanie spór dotyczący Umowy,
podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie
uzasadniony interes polegający na obowiązku i uprawnieniu
do obrony przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń.
wypełniać obowiązki związane z rachunkowością i
płaceniem
podatków,
w
tym
prowadzeniem
i
przechowywaniem ksiąg rachunkowych, przechowywaniem
dowodów księgowych, dokumentacji podatkowej. Podstawą
prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne
wynikające z przepisów o rachunkowości (ustawa o
rachunkowości) oraz przepisów podatkowych.

2. Podwykonawca
W przypadku jeżeli Wykonawca udostępni nam dane osobowe
osób reprezentujących Podwykonawcę oraz osób wyznaczonych
przez Podwykonawcę do kontaktów w zakresie wymaganym do
realizacji Umowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe,
aby:
 mieć możliwość kontaktowania się z Tobą w sprawach
związanych wykonywaniem Umowy. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony
interes polegający na możliwości realizacji bieżącego
kontaktu z Podwykonawcami (tj. ich
pracownikami/współpracownikami) w sprawach
związanych z realizacją Umowy.
Okres
przechowywania
danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez cały czas
trwania Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi u nas regulacjami
dotyczącymi przechowywania materiałów archiwalnych przez 10 lat
od zakończenia realizacji Umowy.

Źródło danych i
kategorie danych

Jeśli nie przekazałeś nam swoich danych osobowych to
otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Wykonawcy lub
Podwykonawcy Twojego pracodawcy lub podmiotu, z którym
współpracujesz.
Podmiot ten przekazał nam w przypadku:




Odbiorcy danych

osób reprezentujących Wykonawcę lub Podwykonawcę –
Twoje dane znajdujące się w dokumencie dotyczącym
prawa do reprezentowania naszego Wykonawcy lub
Podwykonawcy w szczególności: imię i nazwisko oraz
pełnioną funkcję;
osób wyznaczonych do kontaktów w celu realizacji Umowy
Twoje dane w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko,
służbowe dane kontaktowe .

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów
realizujących dla nas usługi związane z dostarczaniem rozwiązań
technicznych, organizacyjnych i teleinformatycznych.
Twoje dane mogą być również przekazywane do organów
publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej

Twoje prawa

Masz następujące prawa:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których jest mowa w art. 17 ust. 3 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, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), (dalej: „RODO”);
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których jest mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych ze względu na szczególną sytuację.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub
z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w wierszu
1 i 2 niniejszej tabeli).

Prawo wniesienia sprzeciwu.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

