Załącznik nr 3 do zaproszenia nr BDG-I.2611.3.2021
z 23.09.2021 r.
UMOWA NR
Umowa zawarta w Warszawie, pomiędzy:
Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie (00-926) przy ul. Wspólnej 2, NIP:

5261725466, REGON: 012276098, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
Beatę Mastalerz – Dyrektora Generalnego
a

Spółką pod firmą …………. z siedzibą w ……………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez …………………. pod nr …………………., NIP …………….., REGON …………………., zwaną dalej

„Wykonawcą", do reprezentowania którego uprawniony jest:
………………………

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych.

§1
Przedmiot umowy i termin obowiązywania umowy
1.

Przedmiotem umowy jest umożliwienie korzystania z systemu informacji prawnej, dalej zwanego „SIP",
wraz z aktualizacją przez okres obowiązywania umowy na potrzeby Zamawiającego.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz liczbę licencji zawiera załącznik nr 1 do umowy.

3.

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy przez obie strony.
§2
Warunki realizacji umowy

1.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami opisanymi w
załączniku nr 1 do umowy.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualizacji SIP przez cały okres obowiązywania umowy
na zasadach i z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do umowy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do:
1)

przekazywania do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego Zamawiającemu na adres e-mail
osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy lub w samym SIP, historii zmian dla zastosowanych
aktualizacji za miesiąc poprzedni, zawierającej kompletną listę rozszerzeń, poprawek lub wersji
aktów prawnych,

2)

przekazywania na żądanie Zamawiającego (na adres email osoby pełniącej nadzór nad realizacją
umowy) lub w samym SIP zestawienia liczby użytkowników korzystających z SIP za dowolny okres
(dotyczy wersji on-line licencji).

4.

Wykonawca gwarantuje, iż SIP jest zgodny ze złożoną ofertą oraz spełnia minimalne wymagania
wskazane w załączniku nr 1 do umowy oraz wymagania zaoferowane w ofercie, która stanowi załącznik
nr 2 do umowy. Wykonawca jest uprawniony do zaoferowania SIP, który zawiera więcej funkcjonalności
niż wymagania minimalne wskazane w umowie, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

5.

Odbiór dostarczonego, zainstalowanego i udostępnionego SIP nastąpi w formie protokołu odbioru,
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6.

Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie do oprogramowania (lub ew. prawo do udzielania
licencji na oprogramowanie) wchodzącego w skład SIP. Licencja na dostarczone oprogramowanie
udzielana jest na czas określony nieprzekraczający terminu na jaki zawarta jest umowa z Zamawiającym
i w przypadku SIP w wersji online jest nieograniczona terytorialnie.

7.

Licencje uprawniają do korzystania ze wszystkich dostarczonych Zamawiającemu wersji SIP, z
zastrzeżeniem, że on-line (internetowa) baza SIP jest dostępna dla Zamawiającego pod warunkiem
posiadania przez Zamawiającego dostępu do Internetu, odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.

8.

W przypadku, gdy Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe Wykonawca oświadcza, iż
wszelkie roszczenia osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe, z tytułu udzielenia licencji
Zamawiającemu do SIP, zostały zaspokojone i osoba ta nie będzie zgłaszała wobec Zamawiającego
żadnych roszczeń z tytułu wynagrodzenia za korzystanie przez Zamawiającego z SIP.

9.

Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z SIP w zakresie
zgodnym z jego przeznaczeniem.

10. Zamawiający nie może rozpowszechniać SIP lub jego części, w szczególności przez publikację np.
elektroniczną ani udostępniać SIP w jakikolwiek sposób osobom trzecim. Powyższe nie wyłącza
możliwości udostępniania aktów prawnych osobom trzecim i korzystania z SIP dla własnych potrzeb
Zamawiającego.
11. Zamawiający może dla własnych potrzeb drukować dane z SIP, dokonywać eksportu danych z SIP - w
zakresie i na zasadach określonych programem komputerowym obsługującym SIP.
12. Wykonawca gwarantuje czas dostępności SIP na poziomie 95%. W przypadku niezbędnych prac
konserwacyjno-rozwojowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego z kilkudniowym wyprzedzeniem
(co najmniej 2 dni robocze) o konieczności przeprowadzenia ww. prac. Prace konserwacyjno-rozwojowe
nie mogą wpływać na dostępność SIP w czasie godzin pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku
od godz. 7:00 do godz. 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
13. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby SIP funkcjonował bezawaryjnie, dane
tekstowe w nim zawarte pozbawione były błędów językowych i merytorycznych, a treść była zgodna z
oryginałem.
14. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe po stronie Zamawiającego wskutek istnienia wad
dostarczonego SIP lub powstałe wskutek błędów w bazach danych na zasadach ogólnych - do wysokości
wartości poniesionej szkody.
15. Wykonawca nie odpowiada za skutki niewłaściwego wykorzystania SIP powstałe z winy Zamawiającego.
16. Zamawiający będzie otrzymywać od Wykonawcy informacje dotyczące parametrów sprzętowych
wymaganych dla właściwego funkcjonowania SIP, na każde żądanie, poprzez przesłanie tych informacji
mailem lub poprzez wskazanie na ich źródło (miejsce, gdzie zostały udostępnione) na stronie
internetowej.
17. W razie konieczności Wykonawca bez dodatkowych kosztów dostarczy wszelkie dodatkowe licencje
niezbędne do działania SIP (np. na silnik bazodanowy) w ilości wystarczającej do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
18. Zamawiający jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad użytkowania SIP, określonych w
dostarczonej instrukcji oraz zasad wynikłych ze stałej modernizacji baz, o których Wykonawca
poinformuje w terminie 14 dni przed ich wprowadzeniem.
19. Niniejsza umowa nie ogranicza Zamawiającego do korzystania z innych systemów informacji prawnej.
§3
Wartość umowy i warunki płatności
1.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, po uwzględnieniu podatku od towarów i usług
(VAT) w wysokości 23%, wynosić będzie ……… zł brutto (słownie: …………………………).

2.

W wartości podanej w ust. 1 zawierają się wszystkie opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy, w
tym wynagrodzenie za udzielenie licencji.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płacone miesięcznie z dołu.

3.

4.

W przypadku rozpoczęcia realizacji umowy w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie
będzie wyliczane proporcjonalnie do liczby dni, za które Zamawiający uzyskał dostęp do SIP w danym
okresie rozliczeniowym.

5.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w
terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiana po
upływie danego miesiąca kalendarzowego. Fakturę należy doręczyć do siedziby Zamawiającego lub
przesłać w formie elektronicznej, z adresu mailowego Wykonawcy: ……………. na adres mailowy
Zamawiającego:………………... Zmiana adresów wskazanych powyżej wymaga poinformowania w trybie
zawiadomienia mailowego na wskazane powyżej adresy i nie jest zmianą umowy.

6.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny adres email lub z
innego adresu e-mail niż wskazany w umowie taką fakturę uznaje się za niedostarczoną.

7.

Zamawiający jest płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę.

8.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy numer ……………………………...
Zmiana rachunku Wykonawcy określonego w zdaniu poprzednim będzie odbywać się poprzez pisemne
powiadomienie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.

9.

Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych.
11. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji niniejszej umowy wymaga zgody Jednostki.
§4
Nadzór nad umową
1.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: …………………………, tel.
…………………….., email: …………………………...

2.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
1) ………………………………………………

3.

2) ………………………………………………

Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, będzie odbywać się
poprzez pisemne zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu.
§5
Wsparcie techniczne

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia
technicznego związanego z eksploatacją SIP, świadczonego w formie telefonicznych konsultacji w godz. 8-16
w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) pod nr telefonu
…………., pomoc merytoryczna: ……, serwis techniczny: ……………, obsługa Klienta: ……………., a w razie
konieczności w miejscu użytkowania SIP.
§6
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela gwarancji na poprawne działanie dostarczonego i zainstalowanego SIP,
aktualizowanego w terminach i trybie określonym w umowie.
2. Gwarancja jest udzielona na okres obowiązywania umowy począwszy od dnia dostarczenia
Zamawiającemu SIP, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
3.

W ramach gwarancji Wykonawca udostępni bez dodatkowych kosztów Zamawiającemu wszelkie
aktualizacje (podnoszące wersję lub usuwające nieprawidłowości, tzw. łatki) SIP w okresie trwania
umowy.

4.

Gwarancja obejmuje zarówno wady niewykryte w momencie odbioru SIP przez Zamawiającego, jak i
wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

5.

Zgłoszenia Zamawiającego (i podmiotów podległych) dotyczące wad lub nieprawidłowości w działaniu
SIP będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie pod nr telefonu …………, pomoc merytoryczna:
………………, serwis techniczny: ……………….., obsługa Klienta: ……………………… lub pocztą elektroniczną pod
adres e-mail ………………….. w godzinach od 7:00 do 18:00, w dni robocze (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zgłoszenia dokonane po godz. 18:00 traktowane są jako
zgłoszone w dniu następnym.

6.

Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytej(ych) wad lub
nieprawidłowości SIP własnym staraniem i na swój wyłączny koszt.

7.

Usunięcie wad / nieprawidłowości lub uruchomienie rozwiązania zastępczego, musi nastąpić w terminie
nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia jej (ich) zgłoszenia.

8.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie, o którym mowa powyżej w ust. 7:

9.

1)

w przypadku wad nośnika, do wymiany nośnika na wolny od wad,

2)

w przypadku braku w SIP wszystkich modułów, do niezwłocznego uzupełnienia tych modułów,

3)

w przypadku uszkodzenia pakietu instalacyjnego lub aktualizacyjnego, do bezpłatnej wymiany
pakietu na nowy,

4)

w przypadku braku możliwości zapewnienia pełnego korzystania z SIP, do przywrócenia pełnej
funkcjonalności SIP,

5)

w przypadku uszkodzenia lub zgubienia klucza dostępowego (programowego lub sprzętowego),
do odtworzenia lub wymiany klucza dostępowego.

W przypadku braku dostępności do SIP w wersji on-line Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia
dostępności SIP w terminie 4 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

10. Przez wadę / nieprawidłowość należy rozumieć nieprawidłowe działanie SIP powodujące albo całkowity
brak możliwości korzystania z SIP albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje
on spełniać swoje podstawowe funkcje.
§7
Klauzula poufności (zapisy ogólne)
1.

Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, które są informacjami poufnymi dla każdej ze stron umowy.

2.

Nie stanowią tajemnicy i nie są poufne informacje, które udostępnia się na podstawie ustawy z dnia z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej.
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego
zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji. W zależności od przyjętych zasad u Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania obowiązujących u Zamawiającego dokumentów
(umowy/oświadczenia itp.) w powyższym zakresie.

3.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego oraz odpowiada w tym zakresie za
pracowników, którzy w jego imieniu wykonują zadania na rzecz Zamawiającego.

5.

Informacje niezbędne do realizacji umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim pracownikom,
którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.

6.

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do złożenia wymaganych u Zamawiającego
oświadczeń dotyczących zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji dla osób, które będą wykonywały
prace na terenie Zamawiającego.

7.

Powielanie oraz kopiowanie dokumentów, zawierających informacje związane z realizacją umowy,
wymaga zgody Zamawiającego.

8.

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym sposobu przekazywania korespondencji
zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji u Zamawiającego.

9.

Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wszystkich
informacji, uzyskanych i wytworzonych w trakcie realizacji umowy, utrwalonych w formie pisemnej,
elektronicznej i ich kopii oraz do trwałego usunięcia informacji przetwarzanych w formie elektronicznej.
§8
Podwykonawcy

Strony uzgadniają, iż przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę samodzielnie/za pomocą
podwykonawców.
§9
Kary umowne
1.

2.

3.

Za nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w aktualizowaniu SIP, zgodnie z terminami określonymi w
załączniku nr 1 do umowy - w wysokości 0,2 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1;

2)

za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub nieprawidłowości w działaniu SIP, w terminie o którym
mowa w § 6 ust. 7 - w wysokości 0,2 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1;

3)

za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przywróceniu dostępności SIP w okresie, o którym mowa w
§ 6 ust. 9 - w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1.

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie może być realizowane w sposób należyty z powodu
siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Ciężar
wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

4.

Zapłata kar umownych wynikających ze zwłoki w realizacji umowy, nie zwalnia Wykonawcy od
wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

5.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej straty i utraconych korzyści na zasadach
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 10
Zmiany w umowie

1.

Strony zastrzegają prawo do zmian treści umowy dotyczących:
1)

zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po
uprzedniej akceptacji Zamawiającego;

2)

możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez skutków prawnych i
finansowych dla Jednostki, np. w sytuacji likwidacji tego Zamawiającego (lub Jednostki podległej);

3)

konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu
prawidłowego wykonania umowy;

4)

zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na okoliczności wynikające z działania siły wyższej,
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy;

5)

inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania
umowy;

6)

możliwości zmiany wymogów technicznych lub/i technologicznych dot. SIP z zachowaniem ceny i
minimalnych parametrów wskazanych w umowie;

7)

możliwości zmiany rodzaju licencji w trakcie trwania umowy w ramach zaoferowanych w załączniku
nr 2 do umowy cen.

2.

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą
zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. Zmiany obowiązują z dniem
podpisania aneksu lub ich akceptacji przez drugą stronę.

3.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę
lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy.

4.

W przypadku zmiany:

5.

6.

1)

stawki podatku od towarów i usług,

2)

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

3)

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,

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest pisemny
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego złożony drugiej Stronie umowy, który zawiera dokładny opis
proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest wykazać we
wniosku, że proponowana zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2; 3 i 4, jest
pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, który zawiera:
1) dokładny opis proponowanej zmiany,
2) uzasadnienie, w ramach którego Wykonawca wykaże, że zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2; 3 i
4, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte
przez niego we wniosku o zmianę wynagrodzenia w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia czy zmiana
wynagrodzenia jest zasadna.

8.

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu normatywnego
wprowadzającego zmianę, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia.
§ 11
Odstąpienie od umowy

1.

Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy w przypadkach określonych w przepisach
obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach
określonych w umowie.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od części lub całości umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w każdej z osobna niżej wymienionej sytuacji:
1)

jeżeli w toku korzystania z SIP Zamawiający trzykrotnie wykaże, że dostarczony SIP lub jego
aktualizacja nie spełnia wymogów określonych w umowie, w szczególności w zakresie wymagań
formalnych i technicznych systemu opisanym w Załączniku nr 1 do umowy;

2)

jeżeli zwłoka w wykonywaniu umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 i/lub 4 i/lub § 6 ust. 7
i/lub 9, przekroczy 10 dni kalendarzowych;

3)

w przypadku trzykrotnego wykazania przez Zamawiającego, że Wykonawca naruszył w sposób
istotny postanowienia niniejszej umowy.

3.

Za odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia
kar określonych w § 9 ust. 1 umowy, przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20%
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

4.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.

5.

Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego staje się
wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

6.

Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za tą część świadczenia, którą wykonał należycie w
okresie obowiązywania umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe

1.

Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy Strony
nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

2.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy przetwarzane będą dane osobowe, Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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"), przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz i innych przepisów prawa w tym zakresie.

3.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zajdzie potrzeba przetwarzania przez Wykonawcę danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Wykonawca jest
zobowiązany do zawarcia z Administratorem Danych Osobowych Zamawiającego - Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

4.

Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez strony. Integralną część umowy stanowią załączniki
do umowy.

5.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:

6.

1)

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

2)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

3)

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Umowę sporządzono w
podpisów elektronicznych.

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta Wykonawcy
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