Załącznik nr 8
do zapytania ofertowego
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(zwane dalej: „Umową”)
zawarta w dniu ............ ……………………... 2017 r. w Warszawie
pomiędzy:
Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Żelaznej
Bramy 10, 00-136 Warszawa, posiadającą NIP:5241916252 oraz REGON:012444414, (wpisaną do
rejestru szkół wyższych prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 106 /decyzja MEN z
dnia 15.01.1997 r. znak nr DNS 1-0145/71/TBM/97 o wpisaniu do rejestru uczelni niepaństwowych),
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Uczelnią”,
reprezentowaną przez:
……………………. - ……………………………………………………………………………………
a
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”
łącznie dalej zwanymi „Stronami" a każda z osobna „Stroną".
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego
dotyczącego organizacji i kompleksowej obsługa 25 – ciu zagranicznych wyjazdów studyjnych do
Niemiec (dalej zwany „wyjazd studyjny”) w ramach projektu pt. „Kompetentni w obszarze
społecznym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Umowa określa zasady, warunki oraz uprawnienia i obowiązki Stron związane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy obejmującego organizację i kompleksową obsługę dwudziestu pięciu
zagranicznych wyjazdów studyjnych (4 dni z podróżą/wyjazd studyjny) - w Niemczech (w
Lipsku lub w odległości nie większej niż 50 km od Lipska) dla maksymalnie 721
studentów/studentek Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, kierunków:
ekonomia, pedagogika, turystyka i rekreacja (zwanych dalej „wyjazdami studyjnymi” lub
„wizytami studyjnymi”).
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie:
- ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr … do Umowy,
zwanym dalej „SOPZ” oraz
- Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr … do Umowy, zwanej dalej „Ofertą”.

1.
2.

§ 2.
Termin realizacji
Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 28 lutego
2018 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy lub zmiany terminu realizacji. W
przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym, ostateczne stanowisko Zamawiającego
zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy, nie później niż w terminie 7 dni
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roboczych od podpisania Umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego nie
będzie powodować uprawnienia po stronie Wykonawcy do naliczania Zamawiającemu
dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty będące
w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udzielać pełnej informacji na temat postępu i
zakresu wykonywanych prac, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, na każde żądanie
Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.
Godziny funkcjonowania Zamawiającego to 9:00-15:00, które Wykonawca zobowiązany jest
każdorazowo uwzględniać przy realizacji Umowy.
Ilekroć umowa posługuje się terminem wyrażonym w dniach, bez odniesienia do dni roboczych,
oznacza to, że termin liczony jest w dniach kalendarzowych.
§ 3.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji, w tym księgowej,
związanej z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
odrębnych przepisów lub upoważnień, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym dokumenty finansowe.
Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne
uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania Przedmiotu Umowy.
W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 3, Wykonawca udostępnia kontrolującym wgląd w
dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty w formie elektronicznej związane z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
Prawo kontroli, o którym mowa w ust. 3, przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno
w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania Umowy lub innym miejscu związanym z
wykonywaniem Umowy w dowolnym terminie w trakcie wykonywania Umowy oraz w terminie
5 lat od dnia wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, umiejętności, personel oraz
kwalifikacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do realizacji
Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej przy profesjonalnym wykonywaniu
czynności tego rodzaju, zgodnie z aktualnymi standardami zawodowymi oraz bieżącymi
ustaleniami prowadzonymi z Zamawiającym.
Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 800
000,00 PLN. Polisa musi być opłacona i ważna w trakcie realizacji Umowy. Kopia polisy stanowi
Załącznik nr …. do Umowy.
§ 4.
Personel Wykonawcy
Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę wykonania
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz
zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem
personelu.
Zmiana lub zwiększenie ilości osób uczestniczących w wykonywaniu Umowy jako personel
Wykonawcy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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§ 5.
Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach Umowy
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie.
Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi
odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

§ 6.
Zasady wizualizacji
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad identyfikacji wizualnej Zamawiającego
zawartych w księdze znaków Zamawiającego, która zostanie przekazana Wykonawcy po
zawarciu Umowy. Zmiana zasad identyfikacji wizualnej Zamawiającego możliwa jest wyłącznie
na podstawie uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.
2. Wykonawca nie może zamieszczać swojego logotypu na żadnych materiałach produkowanych na
zlecenie Zamawiającego.
3. Przygotowane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy materiały wymagają akceptacji
Zamawiającego, a ich projekty powinny zostać przekazane Zamawiającemu z odpowiednim
wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zgłaszanie uwag.
§ 7.
Prawa autorskie
1.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), dalej: „ustawa o prawie
autorskim”, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Przedmiotu Umowy, a także
powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, będą oryginalne, bez
niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw
przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych
tych osób;
2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe lub prawa do korzystania z utworówlicencje oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi
będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób
nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz
wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym
mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;
3) w przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży
się cudzym utworem, Wykonawca nabędzie stosowne prawa, w tym autorskie prawa
majątkowe lub prawa do korzystania z utworów – licencje oraz wszelkie upoważnienia do
wykonywania praw zależnych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych od osób, z
którymi będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych
osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami,
którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;
4) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów
w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach
eksploatacji określonych w ust. 3;
5) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa wyłącznie
dla celów realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób
trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy lub w wyniku dysponowania
przez Zamawiającego utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
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Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób
trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także
zwrotu wynagrodzenia Zamawiającemu oraz poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych
korzyści.
W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, z dniem przekazania
utworów Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw
majątkowych do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na
wszelkich polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w
szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy utworów jakąkolwiek
techniką w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego,
techniką analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich
nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych,
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach
komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci;
2) w zakresie obrotu oryginałem lub wytworzonymi egzemplarzami utworów - wprowadzenie
do obrotu, użyczenie,
3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób, niż określony w pkt 2:
a) wszelkie publiczne udostępnianie wytworzonych utworów w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub
multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób
trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub
formacie, z lub bez możliwości zapisu,
b) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, w tym także w wersji
zmodyfikowanej przez Zamawiającego.
W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, z dniem przekazania
utworów Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania
praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, do wszystkich
utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, na wszystkich polach eksploatacji,
o których mowa w ust. 3.
Wraz z przeniesieniem praw, o których mowa w ust. 3 - 4, Zamawiający przejmuje na własność
wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory powstałe w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z
powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia
w postępowaniu do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z
udziału w procesie, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy Wykonawcy.
W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad
prawnych utworu powstałego w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od Umowy lub żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z
odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym
wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do
dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.

§ 8.
Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności
1. Z tytułu należytego wykonania Umowy, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy maksymalne
wynagrodzenie
w
wysokości
…………………………………..
zł
(słownie:
……………………………….) brutto, ustalone jako iloczyn liczby uczestników biorących
udział w wizytach studyjnych oraz stawki ryczałtowej za jednego uczestnika wizyty
studyjnej uwzględnionej w Ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej
Umowy.
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2. Strony postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1 jest całkowitą kwotą wynagrodzenia należną
Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na
Zamawiającego praw, o których mowa w § 7 Umowy oraz, że wynagrodzenie pokrywa wszelkie
koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 21 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.
Faktura VAT, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wystawiona przez Wykonawcę po
podpisaniu przez Strony i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu
Umowy tj. każdego wyjazdu studyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
Protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony i zatwierdzony przez Zamawiającego w
terminie 7 dni od dnia zakończenia danego wyjazdu studyjnego.
(w odniesieniu do umowy zawieranej z wykonawcą, który zobowiązał się do
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przy realizacji zamówienia)
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed wystawieniem protokołu
odbioru kopii (poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem) dokumentacji finansowej
tj. potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia dot. realizacji umowy zawartej przez wykonawcę z osobą, o
której mowa w § 13 ust. 1, zapewniając przy tym poufność przekazywania tych danych za pomocą
jednego ze sposobów wymienionych w § 13 ust.2,
4. W przypadku braku środków z projektu na rachunku bankowym Zamawiającego termin płatności,
o którym mowa w ust. 3, ulega wydłużeniu maksymalnie do 6 miesięcy, bez prawa naliczania
odsetek przez Wykonawcę. W takim wypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
wydłużeniu terminu płatności do maksymalnie 6 miesięcy.
5. Dniem zapłaty jest dzień wydania polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 9.
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych.
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;
2) niewykonania lub wystąpienia – 3 przypadków nienależytego wykonania Umowy – w
wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy
przypadek naruszenia;
3) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 1 osoby (za
każdą osobę) spełniającej wymogi § 13, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
kary umownej w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto za każdy
miesiąc.
3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszanie przysługującego mu
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, o wysokość naliczonych kar umownych. W
przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty,
Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 dni od daty doręczenia mu
wezwania do zapłaty.
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
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§ 10.
Odstąpienie od Umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części:
1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym
wykonanie Przedmiotu Umowy w umówionym terminie lub jeżeli Wykonawca zaprzestanie
realizacji Umowy – niezwłocznie, bez wyznaczania dodatkowego terminu - w terminie 14
dni od kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;
2) gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w
szczególności rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie bez zgody
Zamawiającego lub nie usunie uchybień, lub nie zastosuje się do uwag Zamawiającego w
wymaganym czasie i nie zmienia sposobu realizacji Umowy mimo wezwania go do tego
przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 14 dni
liczonych od upływu ostatniego dnia przeznaczonego na zmianę sposobu realizacji Umowy
lub usunięcia uchybień lub zastosowania się do uwag;
3) jeżeli Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych uniemożliwiających prawidłową
realizację Umowy – w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;
4) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 7 Umowy - w terminie 14 dni od kiedy
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od
Umowy z tej przyczyny.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie
zawierał opis wykonanych i zaakceptowanych, do dnia odstąpienia od Umowy, prac;
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie, na
podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego
do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego
znaczenie gospodarcze.
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej
pod rygorem nieważności i będzie zawierać uzasadnienie.
W dniu odstąpienia od Umowy na Zamawiającego przechodzą prawa, o których mowa w § 7 ust.
3 – 5 Umowy, do utworów powstałych w ramach prac wykonanych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust 2
pkt. 2 wskazanego wyżej paragrafu).
§ 11.
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 Umowy, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację Przedmiotu Umowy,
2) dla prawidłowego przebiegu realizacji Umowy, z uzasadnionych przyczyn, konieczna stanie
się modyfikacja terminów wskazanych w Umowie i jej załącznikach,
3) w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony.
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§ 12.
Poufność

1. Strony zobowiązują się:
1) zachować w poufności wszelkie informacje, w szczególności informacje techniczne,

2.

3.
4.
5.

technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące
drugiej Strony oraz zawartej Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich
źródła, a także dane osobowe otrzymane przez Wykonawcę w ramach Umowy;
2) nie kopiować, nie powielać, w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać ani nie
wykorzystywać jakiejkolwiek części określonych w pkt. 1) informacji i danych dla innych
celów niż wynikających z Umowy;
3) podjąć stosowne kroki niezbędne do zapewnienia ochrony informacji i danych określonych w
pkt. 1) i ich źródła zarówno w całości, jak i poszczególnych kwestii.
Postanowienia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie będą miały zastosowania w stosunku do
tych informacji uzyskanych od każdej ze Stron, które:
1) są opublikowane, znane i lub urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania
postanowień Umowy;
2) są powszechnie znane lub zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia
jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu;
3) zostały ujawnione organom rządowym, administracyjnym, sądowym lub do publicznej
wiadomości z uwagi na decyzje lub wymogi prawne.
Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, wiąże bezterminowo także po wygaśnięciu Umowy, jej
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy - niezależnie od przyczyny.
Wszelkie informacje i dane uzyskane w trakcie realizacji Umowy, po zakończeniu realizacji
części Przedmiotu Umowy, do którego były potrzebne – zostaną trwale usunięte przez
Wykonawcę, łącznie z nośnikami, na których zostały utrwalone i przekazane.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie zasad, o których mowa w ust. 1, przez
personel Wykonawcy, podwykonawców oraz jakiekolwiek osoby z którymi współpracuje on w
związku z wykonywaniem Umowy.
§ 13
Klauzula Społeczna
(w odniesieniu do umowy zawieranej z wykonawcą, który zobowiązał się do
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przy realizacji zamówienia)

1. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu zamówienia, powierzyć wykonanie
części zadań przy realizacji niniejszego zamówienia osobie/osobom niepełnosprawnej, o
której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zadania wykonywane przez tę osobę/osoby
wyszczególnione są w załączniku do oferty wykonawcy, która stanowi Załącznik nr .. do
umowy.
2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu
umowę zawartą z osobą niepełnosprawną (lub osobami niepełnosprawnymi), dokument
potwierdzający niepełnosprawność zatrudnionej osoby (osób) oraz formularz potwierdzający jej
(ich) zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę) zapewniając przy tym poufność przekazania tych danych za
pomocą jednego z poniższych sposobów, poprzez:
a) przedstawienie tych dokumentów osobiście w siedzibie Zamawiającego,
c) operatora pocztowego na adres wskazany w niniejszej umowie z dopiskiem „nie otwierać (do
rąk własnych Pani ……………..)”.
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3. Zatrudnienie powinno obejmować co najmniej czas realizacji zamówienia (obowiązywania
niniejszej Umowy). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia,
w ciągu 7 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby spełniającej
wymogi określone przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji
zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby
spełniającej wymogi, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie
Zamawiającemu. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez
Zamawiającego osoby, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej
określonej w § 9 ust. 2 pkt. 3.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

§14.
Postanowienia końcowe
Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą
być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim.
Wszelkie niejasności i spory związane z realizacją Umowy będą usuwane przez Strony w drodze
negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w sposób wskazany w zdaniu
poprzedzającym, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
Osobami wyznaczonymi do bieżących uzgodnień dotyczących realizacji Umowy oraz do
podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: ……………………………. tel. +48 ………………………..
e-mail ……………………..
2) ze strony Wykonawcy: …………………. tel. ………. e-mail ……fax ………..
Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 4, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści Umowy.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego;
2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („SOPZ”);
4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy („Oferta”);
6) Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru;
7) Załącznik nr 6 – Kopia polisy ubezpieczeniowej.
8) Załącznik nr 7 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

…………………………….….
ZAMAWIAJĄCY

…………………........................
WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do Umowy
……………………………………..
(miejscowość i data)
PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór)
Dotyczy umowy nr ……………. z dnia …………….. r.
ZAMAWIAJĄCY:
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa,
NIP: 5241916252, REGON: 012444414
(dane adresowe Zamawiającego)
WYKONAWCA:
…………………………………………………………………………..
(dane adresowe Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………….
(opis wykonanej usługi / potwierdzenie prawidłowości wykonania, lub wskazanie uchybień)
1. Realizacja zamówienia została dokonana nie/zgodnie* z warunkami określonymi w ww. umowie.
……………………………………….

………………………………………

Pieczęć i podpis Zamawiającego

Pieczęć i podpis Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
wzór „Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych”
W związku z zawarciem przez Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w
Warszawie (dalej: „Zamawiający”) oraz ……………………………………………………………….,
(dalej: „Wykonawca”) w dniu …………….. r. Umowy nr …………. (dalej: „Umowa”), zgodnie z §
12 ust. …….. Umowy, Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych (dalej:
„Umowa w Sprawie Danych”):
1. Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 j.t.) (dalej: „ustawa o
ochronie danych osobowych”) powierza Wykonawcy do przetwarzania bazy danych: „…”
zawierające dane osobowe … . Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje:
a) ……………
b) …………….
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje wyłącznie
w zakresie niezbędnym w celu prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę.
Wykonawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania
powierzonych danych osobowych ani do przechowywania i sporządzania kopii
bezpieczeństwa powierzonych danych w zakresie, który nie jest konieczny do prawidłowej
realizacji Umowy.
3. W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o których mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności oraz do
zastosowania przy ich przetwarzaniu wszelkich środków technicznych i organizacyjnych
przewidzianych dla administratora danych w art. 36-39a ustawy o ochronie danych
osobowych oraz do przestrzegania wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.
z 2004 r., Nr 100 poz. 1024) (dalej: „Rozporządzenie”) i stosowania wysokiego poziomu
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu. W
zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach
przewidzianych dla administratora danych.
4. Wykonawca oświadcza, że miejscem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu § 4 ust.
1 Rozporządzenia jest siedziba ………………………………………………………………….
5. Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych, o których
mowa w ust.1, osobom trzecim. W przypadku powierzenia realizacji części Umowy
podmiotowi trzeciemu na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca odpowiedzialny jest
za zawarcie przez ten podmiot z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.
6. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni
jedynie pracownicy Wykonawcy posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych (dalej: „upoważnieni pracownicy”). Upoważnienie wygasa z chwilą ustania
zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia. Upoważnienie nie
może przekraczać zakresu czynności określonego w ust. 2.
7. Wykonawca prowadzi ewidencję upoważnionych pracowników wyznaczonych do
przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w
związku z wykonywaniem Umowy.
8. Wykaz wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz kopie wydanych im upoważnień
zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 1 dnia roboczego po
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zawarciu Umowy. Aktualizacje rejestru wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz
kopie wydanych upoważnień będą dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie
5 dni roboczych od ich udzielenia.
Wykonawca oświadcza, że upoważnieni pracownicy zostali zapoznani i przeszkoleni z zasad
ochrony danych osobowych. Upoważnieni pracownicy nie mogą wykonywać operacji na
danych przekraczających zakres wydanych im upoważnień ani posiadać prawa dostępu do
danych w zakresie szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w
celu innym, niż ten, do którego zostali upoważnieni. Za działania upoważnionych
pracowników, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa w ust.
1, powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania
najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych oraz wymogami Rozporządzenia.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji na
temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników
obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich
niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z danymi osobowymi
objętymi Umową w Sprawie Danych prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 i 12 Wykonawca jest
zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych
osobowych, o których mowa w ust. 1.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli w miejscach, w których są
przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania postanowień Umowy w
Sprawie Danych, w terminie ustalonym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o
zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania
oraz zabezpieczania danych osobowych,
b) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego, dotyczących poprawy
jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, o ile
zalecenia te są zgodne z przepisami prawa.
Po zakończeniu realizacji Umowy, lub na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca
zwróci Zamawiającemu wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w przypadku
sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, które nie zostały
zwrócone Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiąże wszystkich swoich pracowników, którzy na podstawie niniejszej
Umowy w Sprawie Danych biorą udział w przetwarzaniu powierzonych mu danych
osobowych, do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych danych osobowych i
informacji. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązuje
bezterminowo, także po ustaniu zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, u Wykonawcy.
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