Załącznik Nr 2 do SIWZ
Wzór umowy ….…../…………
zawarta w dniu ............................... r., pomiędzy:
Muzeum Zamek w Łańcucie , ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, NIP: ……………, REGON: ………………., zwanym
dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………….– Dyrektora Muzeum
oraz
…………… - Zastępcę Głównego Księgowego
a
gdy stroną jest wykonawca, który jest reprezentowany przy podpisaniu umowy i jest wpisany do właściwego
rejestru:
……….. (nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko), z siedzibą / miejscem prowadzenia działalności /
miejscem zamieszkania dla celów podatkowych w …………. (adres siedziby / miejsca prowadzenia
działalności / miejsca zamieszkania), NIP …………., wpisanym do (rodzaj lub nazwa rejestru)
prowadzonego przez ……….. pod numerem ……………. – z którego wyciąg / odpis / wydruk z Centralnej
Informacji KRS sporządzony na dzień …… stanowi Załącznik nr …… do Umowy, zwanym w dalszej części
niniejszej umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa / działają łącznie:
…………………. (imię i nazwisko, pełniona funkcja podstawa działania jeżeli nie wynika np. z rejestru,
pełnomocnictwo, które stanowi załącznik nr …… do umowy
gdy stroną jest Wykonawca, który działa osobiście przy podpisaniu umowy i jest wpisany do właściwego
rejestru:
…….…….. (imię i nazwisko) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………….(firma wykonawcy
wynikająca z rejestru), z miejscem prowadzenia działalności w …………. (adres miejsca prowadzenia
działalności, NIP …………., wpisanym do (rodzaj lub nazwa rejestru) prowadzonego przez ……….. pod
numerem ………… – z którego wyciąg / odpis / wydruk z Centralnej Informacji KRS sporządzony na dzień
…… stanowi Załącznik nr …… do Umowy, zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”,
działającym przy niniejszym osobiście;
gdy stroną jest Wykonawca, który jest reprezentowany przy podpisaniu umowy i nie jest wpisany do rejestru:
……….. (nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko), z miejscem prowadzenia działalności / miejscem
zamieszkania dla celów podatkowych w …………. (adres miejsca prowadzenia działalności / miejsca
zamieszkania), NIP (w przypadku osoby fizycznej – zamiennie z nr PESEL) …………., zwanym w dalszej
części umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa (imiona i nazwiska i podstawa do działania – np.
pełnomocnictwo z dnia …..…, które stanowi załącznik nr …… do umowy.
gdy stroną jest Wykonawca, który działa osobiście przy podpisaniu umowy i nie jest wpisany do rejestru:
……….. (nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko), z miejscem zamieszkania dla celów podatkowych w
…………. (adres miejsca zamieszkania) NIP (w przypadku osoby fizycznej nie będącej zarejestrowanym
podatnikiem VAT – zamiennie z nr PESEL) …………., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
działającego przy zawarciu niniejszej umowy osobiście.
wspólnie zwanymi dalej „Stronami
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakupy związane z
rozwojem serwerowni w ramach zadania „Rozwój infrastruktury – zakupy związane z rozwojem
serwerowni, pracowni digitalizacyjnej”, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną dalej
„ustawą”, została zawarta niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1.
OŚWIADCZENIA STRON
1. Wykonawca oświadcza, że:
− jest podatnikiem VAT „czynnym” / „zwolnionym” / nie jest podatnikiem VAT,
− zawierając niniejszą umowę działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
− zawierając niniejszą umowę działa we własnym imieniu i na własny rachunek.
2. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekt nr POPC.02.03.0200-0009/18, a także ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków
Województwa Podkarpackiego
§ 2.
DEFINICJE
Terminom użytym w umowie nadaje się następujące znaczenie:
1) Miejsce realizacji – siedziba Muzeum-Zamek w Łańcucie przy ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut.
2) Produkt – elementy przedmiotu umowy wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3) Zgłoszenie – przekazanie Wykonawcy (Producentowi lub podmiotowi świadczącemu usługi
gwarancyjne w imieniu Producenta) przez przedstawiciela Zamawiającego informacji (w formie
telefonicznej lub elektronicznej) o Awarii Produktu. Za zgłoszenie uznaje się również otrzymanie
przez Wykonawcę (Producenta lub podmiot świadczący usługi gwarancyjne w imieniu Producenta)
bez przekazania przez Zamawiającego informacji o Awarii – powstałe w rezultacie rozpoznania stanu
Awarii (lub stanu równoważnego z Awarią) - w wyniku zadziałania procedur, stosowanych przez
Producenta, w ramach automatycznego (zdalnego) monitorowania stanu Produktu.
4) Producent – producent Produktu lub jego upoważniony przedstawiciel.
5) Awaria – stan w którym Produkt lub jego część składowa nie funkcjonuje właściwie.
6) Usługa serwisowa – świadczenie przez Wykonawcę (Producenta lub podmiot świadczący usługi
gwarancyjne w imieniu Producenta) usług w zakresie opisanym w § 7
7) Rozwiązanie czasowe – dostarczenie czasowego rozwiązania umożliwiającego bezproblemowe
funkcjonowanie infrastruktury i korzystanie z zasobów Zamawiającego do czasu usunięcia Awarii.
8) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych
ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 2015 r. poz. 90)
9) Infrastruktura Zamawiającego – infrastruktura informatyczna (w tym sprzęt i oprogramowanie)
10) Projekt - projekt pn. „www.muzeach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, projekt nr POPC.02.03.02-00-0009/18.
§ 3.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest zakup u Wykonawcy Produktu, a także:
1) Dostarczenie wszystkich elementów przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
2) Dostarczenie instrukcji obsługi użytkownika każdego z elementów zamówienia, do którego producent
udostępnia taką instrukcję,
3) Świadczenie Usług serwisowych w okresie gwarancji w zakresie i na warunkach określonych
w zakresie opisanym w § 7.
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§ 4.
SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także
całej komunikacji między Stronami
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3.
Wykonując umowę Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności i uwzględniającej
zawodowy charakter działalności.
4. Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw
osób trzecich.
5. Wykonawca oświadcza, że sprzedając i dostarczając Produkt nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych takich osób.
Ponadto, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 umowy, Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do udzielenia
w szczególności licencji na korzystanie z oprogramowania zarządzającego Produktu oraz
wykonywania innych usług objętych przedmiotem umowy na podstawie zawartych umów, bądź
innych ustaleń z Producentem. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że udzielane licencje na
oprogramowanie zarządzające Produktu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w
szczególności autorskich praw majątkowych lub osobistych takich osób.
6. W sytuacji, gdy prawa własności intelektualnej do Produktu i oprogramowania zarządzającego
Produktem przysługują innym niż Wykonawca podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się, że
podmioty te udzielą Zamawiającemu licencji na warunkach, o których mowa w § 8 oraz warunkach
licencyjnych określonych przez te podmioty (Producenta).
7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz skieruje do realizacji
zamówienia osoby zdolne do wykonania przedmiotu umowy jak również zobowiązuje się, że
wszelkie prace związane z przedmiotem umowy prowadzone będą z należytą starannością
i profesjonalizmem.
8. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia
przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę
jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania
przez Zamawiającego z Produktu, o ile Zamawiający korzystać będzie z Produktu w zakresie w jakim
nabył prawa od Wykonawcy.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty
postępowań sądowych, jak również przejmie wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane przeciwko
Zamawiającemu, w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności
patentów, praw autorskich, zarejestrowanych wzorów i innych praw własności intelektualnej,
wynikłe z tego, że Wykonawca nie był uprawniony do przeniesienia praw, o których mowa powyżej,
lub przy realizacji umowy naruszył jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz na własny koszt zapewni
Zamawiającemu prawo do dalszego korzystania z Produktu i innych praw własności intelektualnej,
albo wymieni lub zmodyfikuje Produkt lub inne prawa własności intelektualnej, lub ich części w celu
uniknięcia naruszenia takich praw.
10. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie praw
autorskich, pokrewnych lub dóbr osobistych do Produktu lub innych praw własności intelektualnej,
do których prawa Wykonawca przeniósł na Zamawiającego lub udzielił licencji, Wykonawca
zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone
odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo pokryć wszystkie koszty polubownego załatwienia
sprawy.
11. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać dla Zamawiającego na swój koszt prawo do dalszego używania
oprogramowania zarządzającego Produktu obciążonego wadami prawnymi lub wymienić go na inny,
tego samego rodzaju w taki sposób, że przestanie on naruszać powyższe prawa.
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12. Jeżeli z powodu wady prawnej dostarczonego oprogramowania w szczególności zarządzającego
Produktu, Zamawiający będzie zmuszony wydać Produkt lub jego część osobie trzeciej, Wykonawca
zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu zapłatę otrzymaną za Produkt lub część produktu objętą tą
wadą prawną.
13. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z zawarciem i
wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich.
14. W przypadku gdy Produkty będą przywożone spoza terytorium Unii Europejskiej, Wykonawca
odpowiedzialny jest za ich import, w tym odprawę celną.
§ 5.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 84 dni licząc od dnia podpisania
umowy, w tym:
1) przenieść własność Produktu na Zamawiającego
2) dostarczyć Produkt na swój koszt i odpowiedzialność do siedziby Zamawiającego
3) dokonać jego rozładunku do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego
§6
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiory zostaną przeprowadzone przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, o których mowa w §
17 ust. 2 umowy i potwierdzone będą dokumentami podpisanymi przez wyżej wymienionych
przedstawicieli, zgodnie z wzorami dokumentów stanowiących Załączniki nr: 2 i 3 do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania umowy z usług osób trzecich
celem kontroli jakości i sposobu realizacji całości lub poszczególnych elementów objętych Umową,
Osobom posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i
zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli.
1. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę Produktu nastąpi w dniu dostawy po dostarczeniu Produktu
do siedziby Zamawiającego. O terminie dostarczenia Produktu Wykonawca zobowiązuje się
powiadomić Zamawiającego za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres muzeum@zameklancut.pl z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych. Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem
przez Strony Protokołu Odbioru Ilościowego. Całkowitą odpowiedzialność za Produkt do chwili
dostarczenia do siedziby Zamawiającego i odebrania Protokołem Odbioru Ilościowego ponosi
Wykonawca. Wzór Protokołu Odbioru Ilościowego stanowi załącznik Nr 2 do umowy. Odbiór
Ilościowy polega na sprawdzeniu ilości i stanu dostarczanego towaru Produktu w celu sprawdzenia
kompletności dostawy i zgodności dostarczonego towaru ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1
do Umowy. Jeżeli podczas Odbioru Ilościowego nie uczestniczy ze strony Wykonawcy osoba, o której
mowa w § 17 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy podczas odbioru potwierdzony zostanie jedynie stan opakowań
transportowych i zbiorczych oraz ich ilość, natomiast otwarcia opakowań i sprawdzenia ilości
towarów, które znajdowały się w tych opakowaniach dokonają wyłącznie przedstawiciele
Zamawiającego przesyłając lub przekazując, w ciągu dwóch dni roboczych, jednostronnie podpisany
protokół odbioru ilościowego do czego Wykonawca nie wnosi uwag.
2. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru
Ilościowego wyznaczy termin odbioru jakościowego. Jeżeli odbędzie się więcej niż jeden odbiór
ilościowy odbiór termin odbioru jakościowego zostanie wyznaczony po ostatnim odbiorze
ilościowym i przekazaniu przez Wykonawcę informacji iż kolejne dostawy nie będą realizowane.
Termin przeprowadzenia odbioru jakościowego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od jego
wyznaczenia. Odbiór jakościowy obejmie dostarczony Produkt i potwierdzony zostanie podpisaniem
przez Strony Protokołu Jakościowego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
Protokół Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń stanowi potwierdzenie zgodności Produktu z umową.
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W przypadku ujawnienia wad, uszkodzenia Produktu lub niezgodności Produktu z wymaganiami
określonymi w SIWZ usterki takie będą uwidocznione w Protokole Odbioru Jakościowego, a protokół
taki uznany będzie za protokół z uwagami i nie będzie on stanowił podstawy do wystawienia faktury
wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad, uszkodzonych części składowych
Produktu w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego z zastrzeżeniami.
Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Strony bezusterkowego Protokołu Odbioru
Jakościowego.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

§7
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA
Na dostarczony w ramach umowy Produkt wymieniony w Załączniku nr 1 do umowy Wykonawca
udziela gwarancji na okres wskazany w Załączniku nr 1, której bieg, z zastrzeżeniem ust. 2,
rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Jakościowego, zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy bez uwag.
Zamawiający w okresie gwarancji zgłasza pod numer telefonu ……………… lub …………… lub e-mailem:
………………………. wszelkie Awarie do Producenta sprzętu.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu:
1) Możliwość dokonywania Zgłoszeń serwisowych do Call Center prowadzonego przez Producenta
lub autoryzowanego partnera Producenta, telefonicznie lub poprzez odpowiedni portal
internetowy – przez 7 dni w tygodniu, we wszystkie dni roku, 24 godziny na dobę
2) Zdalny dostęp do dokumentacji Producenta, w tym do informacji o możliwości aktualizacji
Oprogramowania i firmware, poprzez odpowiedni portal internetowy.
3) Zdalny dostęp do bazy wiedzy prowadzonej przez Producenta, poprzez odpowiedni portal
internetowy.
4) Usuwanie Awarii przez Producenta lub autoryzowanego partnera Producenta.
5) Obsługę zgłoszeń serwisowych w języku polskim.
6) Wizytę serwisanta (serwery, macierz, biblioteka taśmowa) na następny dzień roboczy od
zgłoszenia.*
Usunięcie Awarii – tj. naprawa Produktu (serwery, macierz, biblioteka taśmowa), skutkująca
przywróceniem ich pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej oraz potwierdzenie usunięcia
Awarii odpowiednią diagnostyką lub testem nie później niż w następnym dniu roboczym od
momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego.* (w umowie zostanie
wprowadzony zapis wynikający z oferty)
7) Aktualizacje firmware Produktu oraz aktualizacje oprogramowania, dostarczanych przez
Producenta, w terminach uzgadnianych z Zamawiającym – pocztą elektroniczną albo
telefonicznie. W przypadku niemożności uzgodnienia terminu, Zamawiający jest uprawniony do
wyznaczenia, dnia i godzin przeprowadzenia aktualizacji, przy czym pismo zostanie doręczone
Wykonawcy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający może ustalić
przeprowadzenie aktualizacji o dowolnej godzinie, a także w dniu, który nie jest dniem
roboczym.
Zgłoszenia serwisowe w okresie gwarancji będą przekazywane na adresy: ………………………….
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zatrzymania uszkodzonych dysków.
Zamawiający ma prawo do rozbudowy Produktu o standardowe podzespoły dostarczane przez
Producenta (na własny koszt), bez utraty prawa do gwarancji ani ograniczenia jej zakresu.
W ramach realizacji Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:
1) Niedokonywania napraw Produktu bez uzgodnienia z Wykonawcą (Producentem),
2) Zagwarantowania i umożliwienia dostępu Wykonawcy (Producentowi) do Produktu, po przyjęciu
przez Wykonawcę (Producenta) procedur obowiązujących w miejscu instalacji Produktu, aby po
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przybyciu serwisu, Wykonawca (Producent) bez jakichkolwiek problemów i bez opóźnienia mógł
przystąpić do naprawy.
8. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zastrzega sobie prawo dochodzenia
roszczeń z tytułu rękojmi za wady (uprawnienia z tytułu rękojmi nie są wyłączone ani ograniczone
poprzez udzielenie gwarancji).
9. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przywrócenia na koszt i ryzyko Wykonawcy,
sprawnego działania infrastruktury Zamawiającego w przypadku, gdy podjęte przez Wykonawcę
działania w ramach ust. 3 okażą się nieskuteczne.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 8.
PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada do przedmiotu umowy wszelkie konieczne prawa, w
tym prawo do sprzedaży Produktu wraz z dostarczeniem koniecznych licencji na oprogramowanie w
tym zarządzające Produktem oraz, że zawierając niniejszą Umowę nie narusza żadnych praw do
własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że
nabywane licencje do oprogramowania będą licencjami typu użytkownika końcowego (end-user),
która charakteryzuje się tym, iż w jej ramach na licencjobiorcę nie są przenoszone żadne prawa
autorskie ani prawa do używania praw autorskich, w szczególności prawa do przystosowania,
rozpowszechniania, odsprzedaży lub udzielania dalszych sublicencji na oprogramowanie.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu
z dniem podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy niewyłącznej
i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Produktu i oprogramowania, która umożliwi
Zamawiającemu swobodne korzystanie z Produktu (zgodnie z potrzebami Zamawiającego).
Szczegółowe warunki korzystania, w tym wskazanie pól eksploatacji regulują warunki licencyjne
określone przez Producenta Produktu i oprogramowania dostępne na ich stronach internetowych,
bez dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
W sytuacji, gdy prawa własności intelektualnej do Produktu i oprogramowania przysługują innym
niż Wykonawca podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się, że podmioty te udzielą Zamawiającemu
licencji na warunkach, o których mowa w ust. 2 oraz warunkach licencyjnych określonych przez te
podmioty (producenta) dostępnych na ich stronach internetowych, bez dodatkowych opłat, w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że licencje te mają
umożliwiać Zamawiającemu swobodne korzystanie z tego oprogramowania, zgodnie z potrzebami
Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za wady prawne Produktu i oprogramowania zarządzającego na zasadzie
ryzyka.
Wraz z udzieleniem licencji, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy,
przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których utrwalono oprogramowanie, o ile
będzie on dostarczony Zamawiającemu na nośniku.

§ 9.
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w
wysokości ………………… PLN brutto (słownie złotych: …………………………………………….) w tym podatek
w wysokości ………………., wg stawki właściwej na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa dla świadczonych usług/dostarczanych towarów, która na dzień zawarcia umowy wynosi
……% / nie uwzględnia VAT* (odpowiednie skreślić)
2. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia Umowy i numer Umowy nadany przez
Zamawiającego, której dotyczy wystawiana faktura. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze
termin zapłaty wynikający z umowy
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3. Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37100 Łańcut, NIP 8150003731.
4. Wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem, w
terminie do 28 (dwudziestu ośmiu) dni od daty otrzymania przez Muzeum-Zamek w Łańcucie
prawidłowo wystawionej faktury. Faktura może być wystawiona po odbiorze jakościowym bez
usterek.
5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy numer …………………………. prowadzony przez
…………………………. Zmiana rachunku bankowego właściwego do zapłaty wymaga zmiany Umowy w
formie aneksu.
6. Ustalona wartość Umowy określona ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy potrzebne dla
zrealizowania Umowy, w tym także cło, ubezpieczenie i transport do siedziby Zamawiającego oraz
wszelkie zobowiązania publiczno-prawne.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wynagrodzenie za wszelkie niezbędne
licencje konieczne do realizacji Umowy, za korzystanie z nich na określonych w umowie polach
eksploatacji oraz za przeniesienie na Zamawiającego uprawnień do korzystania przez Zamawiającego
z autorskich praw majątkowych i zależnych praw autorskich do utworów wykonanych przez
Wykonawcę w ramach umowy, a także za przeniesienie na Zamawiającego własności nośników
oprogramowania oraz własności nośników utworów przekazanych lub udostępnionych w ramach
realizacji umowy.
8. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na
podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy.
9. W przypadku zwłoki w zapłacie kwoty wynikającej z faktury, Wykonawca jest uprawniony do żądania
zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, za każdy
dzień zwłoki.
10. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw
i obowiązków wynikających z umowy.
§ 10.
KARY UMOWNE
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania ich zapłaty przez Wykonawcę w
następujących przypadkach i w następujących kwotach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 5 umowy – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w stosunku do terminu
określonego w § 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
2) za nieterminowe zawinione wywiązanie się ze zobowiązań w przypadku określonym w § 7 ust. 5
pkt 9 – w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9
ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia
3) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z § 11
umowy (poufność) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §
9 ust. 1 umowy, za każde naruszenie
4) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
którym mowa w § 10 ust. 1 umowy; uprawnienie do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary
umownej powstaje z dniem, w którym zostało złożone drugiej stronie oświadczenie woli o
wypowiedzeniu lub odstąpieniu, choćby jego skutek w tym dniu jeszcze nie nastąpił.
2. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej,
a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej,
Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z
przepisów kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary
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umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej,
Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z realizacją
niniejszej umowy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (w szczególności
kontraktowej lub deliktowej), zostaje ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez
Zamawiającego, z wyłączeniem utraconych korzyści. Łączna wartość kar umownych i odszkodowań,
jakie Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, zostaje ograniczona do kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy
określonej w § 9 ust. 1 umowy.
Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar
umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia
określonego w umowie, a także z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4, w każdym przypadku powstania
uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była
jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej).
Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego
odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia
w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania
zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie
umowy, a wynagrodzenie nie zostało przez Zamawiającego zapłacone.
Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania
jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.
§ 11.
OCHRONA INFORMACJI
Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym osobom
wszelkich informacji nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych lub technologicznych,
przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w związku z realizacją
umowy w czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub
wygaśnięciu.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy przepisów prawa, do
których Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i tryb udostępniania wynikające
z właściwych przepisów.
Informacje, których dotyczą zobowiązania określone w ust. 1, Strony będą określać w ramach umowy
oraz jej wykonywania mianem „informacji objętych tajemnicą kontraktową”.
Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że oznaczenie nośnika informacji adnotacją o tym, że
zawiera on informacje objęte tajemnicą kontraktową jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy
Strona uzna to za stosowne, jednak wprowadzona adnotacja nie stanowi o kwalifikacji informacji, ani
o sposobie postępowania z nimi.
Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji objętych tajemnicą kontraktową tylko dla
prawidłowej realizacji umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia i ograniczenia dostępu do tych
informacji jedynie dla osób upoważnionych. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać,
ani w żaden inny sposób nie utrwalać informacji objętych tajemnicą kontraktową, ani nośników, na
których zostały one zapisane, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji objętych tajemnicą kontraktową
udostępnionych lub przekazanych sobie wzajemnie w celu prawidłowej realizacji umowy lub do
zwrotu drugiej Stronie ich materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby dalsze korzystanie
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z nich było niecelowe, jednak nie później niż z upływem czasu gwarancji na dostarczony Produkt,
chyba, że postanowienia Umowy lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
7. Strony zobowiązane są do zwrotu drugiej stronie wszelkich kopii, odpisów, streszczeń etc., informacji
objętych tajemnicą kontraktową, które zostały im przekazane lub udostępnione w celu prawidłowej
realizacji umowy.
8. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowym otrzymaniu
żądania udostępnienia informacji objętych tajemnicą kontraktową, w celu uzyskania pisemnej zgody
lub stanowiska o braku zgody Strony na ich udostępnienie, w czasie trwania Umowy, jak również
w terminie 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
§ 12.
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Realizując obowiązek informacyjny na mocy 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), zwanym dalej „RODO”
Zamawiający informuje Wykonawcę1, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Muzeum - Zamek w Łańcucie , ul. Zamkowa 1, 37-100
Łańcut, NIP 815-00-03-731, e-mail: muzeum@zamek-lancut.pl, telefon: +48 (17) 225 20 08.
b) W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z poprzez adres e-mail:
iod@zamek-lancut.pl lub wysyłając pismo na adres naszej siedziby
c) Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, znajdują
się w klauzuli informacyjnej oznaczonej jako: „KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA
WYKONAWCÓW MUZUEM ZAMEK W ŁAŃCUCIE” stanowiącej Załącznik Nr..................... do
niniejszej Umowy. Klauzula te jest również dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod
linkiem.................
2. Wykonawca oświadcza, że spełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub pozyska
w celu realizacji niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne,
których dane osobowe udostępnia Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
4. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu
Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w § 12 ust. 3 Umowy.,
przekazując im treść klauzuli informacyjnej oznaczonej jako: „KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA
REPREZENTANTÓW I OSÓB ZATRUDNIONYCH U WYKONAWCÓW MUZUEM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE”
stanowiąca Załącznik Nr...... do Umowy oraz dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem....................
§ 13.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB JEJ WYPOWIEDZENIE
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:
1) wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
2) dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu
1

Informacja skierowana jest Wykonawcy który jest osobą fizyczną lub prowadzi działalność gospodarczą w
formie jednoosobowej lub spółki cywilnej
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Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Zamawiający może rozwiązać Umowę, za 30 dniowym pisemnym wypowiedzeniem, którego bieg
rozpoczyna się w dniu złożenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy;
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów
prawa Unii Europejskiej.
Zamawiający może odstąpić od Umowy gdy:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie
wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w umowie, przy czym prawo do
odstąpienia może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania
naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż
7 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich
skutków,
2) W przypadku, gdy przedmiot umowy ma wady prawne.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 prawo złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie wskazanym w umowie jako końcowa
data obowiązywania umowy, ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać
uzasadnienie.
W przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych prac (zrealizowanych
dostaw) przez Wykonawcę na podstawie umowy.
Wykonawca zrzeka się wszelkich innych, niż wymienione w ust. 7, roszczeń wobec Zamawiającego,
jakie mogą powstać w związku z wypowiedzeniem lub częściowym wypowiedzeniem umowy, w tym
uprawnień do żądania od Zamawiającego zwrotu wydatków poniesionych w celu należytego jej
wykonania oraz uprawnień do żądania naprawienia szkody, gdyby na skutek wypowiedzenia albo
częściowego wypowiedzenia umowy powstała szkoda, za którą Zamawiający mógł ponosić
odpowiedzialność.

§ 14.
ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie
dopuszczonym ustawą, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnego aneksu, pod
rygorem nieważności.
2. Jakakolwiek istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa wyłącznie gdy:
1) dotyczy zmiany terminu wykonania umowy – w sytuacji, gdy konieczność taka wynika z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - termin realizacji przesuwa się o okres trwania tej
przyczyny;
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2) dotyczy zmiany przedmiotu umowy w przypadku, gdy Produkt stanowiący przedmiot oferty po
jej złożeniu został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez
Wykonawcę Produkt posiada co najmniej równoważne cechy, parametry i funkcjonalności jak
Produkt będący przedmiotem oferty oraz zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
3. Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści;
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z
umowy;
d) Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, zostanie zastąpiony nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy.
§ 15.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia wskazanych w
Formularzu Oferty, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych
podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za własne działania i zaniechania.
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§ 16.
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY I REPREZENTACJA STRON DO KOORDYNACJI REALIZACJI
UMOWY ORAZ KORESPONDENCJA
Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi niezbędną
wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w szczególności, że dysponuje
personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy.
Za nadzór nad realizacją umowy oraz współdziałanie przy jej wykonywaniu, odpowiadają ze strony:
1) Zamawiającego
a) ……………………. (imię i nazwisko), tel. ……………., e-mail: …………………………
2) Wykonawcy
b) ……………………. (imię i nazwisko), tel. ……………., e-mail: …………………………
Zamawiający ma prawo do zmiany osoby przewidzianej do nadzór nad realizacją umowy oraz
współdziałanie przy jej wykonywaniu. W celu dokonania powyższej zmiany wystarczające jest
pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez konieczności zmiany Umowy.
Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu Umowy oraz do współpracy w
sprawach związanych z jego wykonaniem jest osoba wskazana w ust. 2 pkt 2 lit. b.
O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a
wynikające z postanowień umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem,
winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zawiadomienia i
oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.
Korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adres:
1) Zamawiającego: Muzeum Zamek w Łańcucie , ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, tel. ………….……….,
e-mail………….
2) Wykonawcy: ……………………, tel. ………….………., e-mail………….
Zmiana adresu określonego w ust. 6 wymaga powiadomienia drugiej Strony na piśmie, pod rygorem
uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za doręczone.
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§ 17.
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
w obiekcie Zamawiającego, w którym wykonywane będą prace. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w
wersji elektronicznej (płyta CD) wskazaną wyżej instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Oświadczenie
Wykonawcy potwierdzające otrzymanie powyższej instrukcji oraz zobowiązanie Wykonawcy w zakresie
zapewnienia jej przestrzegania (wraz z płytą CD) stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy.
Jednocześnie Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów ww. instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego przez osoby wyznaczone do realizacji umowy w obiekcie Zamawiającego oraz zapoznanie
każdej z tych osób z treścią przepisów przedmiotowej instrukcji przed ich pierwszym pobytem w obiekcie
Zamawiającego.
§ 18.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
1. Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy przekaże pisemnie listę swoich pracowników
lub innych osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zawierającą: imię, nazwisko, serię i numer dowodu
osobistego, w celu prawidłowej realizacji umowy, w szczególności wydania przepustki uprawniającej
do wstępu na teren obiektu Zamawiającego. Wykonawca będzie pisemnie informował Zamawiającego
w przypadku zmiany osób, którym powinny być wydawane przepustki, przy czym w przypadku
potrzeby cofnięcia przepustki, poinformuje o tym Zamawiającego niezwłocznie.
2. Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników lub innych osób, którymi
Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy, Wykonawca przekaże każdej
z tych osób informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W celu
wykonania powyższego zobowiązania, Wykonawca poinformuje każdą z tych osób o tym, że:
1) z chwilą udostępnienia Zamawiającemu ich danych osobowych, administratorem tych danych
staje się Zamawiający - Muzeum Zamek w Łańcucie , ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut,
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zamek-lancut.pl lub
bezpośrednio w siedzibie Administratora Zamkowa 1, 37-100 Łańcut,
3) celem przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych jest wydanie i ewidencjonowanie
przepustek uprawniających do wstępu na teren obiektu Zamawiającego,
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego w celu, o którym
mowa w pkt 3, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Zamawiającego, to jest
zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach Zamawiającego, w szczególności
poprzez kontrolę ruchu osobowego
5) kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy lub innych
osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy,
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego przepisów o
archiwizacji,
7) dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż Zamawiający lub kategoriom
odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej lub
innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem,
8) dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 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
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”,
9) przysługuje im prawo żądania od Zamawiającego, jako ich administratora, dostępu do danych
osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
10) przysługuje im prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, kod 00-919, ul Stawki 2,
11) przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania,
12) realizacja praw osób, o których mowa w ust. 1 jest realizowana przez podmiot wskazany w pkt 2.
3. Wykonawca będzie organizował i prowadził prace w obiekcie Zamawiającego zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Za działania i zaniechania pracowników Wykonawcy jak również inne osoby, jeśli Wykonawca będzie
się nimi posługiwał przy wykonywaniu Umowy przy realizacji Umowy, Wykonawca odpowiada jak za
własne działania i zaniechania.
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§ 19.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności postanowienia ustawy Kodeksu cywilny (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1145), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 1843.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U..
z 2019 r., poz. 1231).
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a
w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozstrzygane przez
sąd polski - sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest umocowany do reprezentacji zgodnie z przedłożonym wypisem z
odpowiedniego rejestru, który jest w chwili podpisywania umowy aktualny i zgodny ze stanem
faktycznym i prawnym. W przypadku zmiany danych rejestrowych, mających znaczenie dla zawartej
umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego, pod rygorem skutków
prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i
obowiązków wynikających z umowy.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.
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