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WZP/WIPFE/U-332-16/21        Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 

 
 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

PROJEKT UMOWY 

UMOWA NR ……/MJWPU/……/2021/Z/WZP/WIPFE /U-….-……./21 

zawarta w dniu …………….2021 roku w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą  

w Warszawie (03-719), ul. Jagiellońska 26, NIP: 1132453940 (zwanym dalej Nabywcą usługi), w imieniu którego 

działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie (03-301),                                 

ul. Jagiellońska 74 (zwanym dalej Zamawiającym lub Odbiorcą usługi), reprezentowanym przez Pana Mariusza 

Frankowskiego - p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

 

a  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

określonymi dalej łącznie „Stronami” 

 

Strony zawierają Umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, 

z późn.zm). 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie polsko-angielskiego albumu pod roboczym wspólnym tytułem 

„Perły Mazowsza VI”, prezentującego wybrane projekty dofinansowane z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przygotowanie jego elektronicznej wersji  

w programie Microsoft Word oraz w PDF do odczytu przez program udźwiękawiający dla niewidomych 

użytkowników wersji polsko-angielskiej bez zdjęć  oraz  elektronicznej wersji adaptacji publikacji Perły 

Mazowsza VI  do potrzeb osób słabowidzących w druku powiększonym w wersji polsko-angielskiej  

ze zdjęciami. 
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2. Zamówienie składa się z 3 integralnych  zadań i obejmuje: 

1) opracowanie, druk i dostawę polsko-angielskiego albumu „Perły Mazowsza VI” prezentującego wybrane 

projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020;  

2) opracowanie  elektronicznej wersji albumu Perły Mazowsza VI w programie Microsoft Word oraz w PDF  

do odczytu przez program udźwiękawiający dla niewidomych użytkowników w wersji polsko-angielskiej 

bez zdjęć; 

3) opracowanie elektronicznej wersji adaptacji publikacji Perły Mazowsza VI do potrzeb osób 

słabowidzących w druku powiększonym w wersji polsko-angielskiej ze zdjęciami. 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki niezbędne do wykonania umowy, posiada wystarczające 

doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać należycie 

przedmiot umowy. 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z przedłożoną ofertą 

cenową Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z drukiem i dostawą do siedziby 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż …………………………..od dnia zawarcia umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania terminów określonych w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego materiały/projekty, opracowane w sposób zgodny  

z OPZ . 

4. W przypadku, gdy OPZ nie precyzuje konkretnych terminów realizacji elementów zadania, bądź elementów 

części zadania, terminy te ustalone zostaną wspólnie między Stronami umowy w terminie 5 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Jeżeli we wskazanym terminie Strony umowy nie dojdą 

do porozumienia, konkretne terminy realizacji poszczególnych elementów zadania, bądź poszczególnych 

elementów części zadania określi samodzielnie Zamawiający, a Wykonawca będzie tymi terminami związany.  

5. W przypadku błędów w treściach lub logotypach, Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego 

przedstawienia poprawionych projektów, aż do uzyskania akceptacji i zgody na produkcję materiału 

promocyjnego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, 

wymaganą przy tego rodzaju usługach. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy bez uszkodzeń, własnym transportem i na 

własne ryzyko.  

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych 

i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów. 

9. Po otrzymaniu całej dostawy, Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona odbioru jakościowego i 

ilościowego przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia błędów, uszkodzeń lub wad w dostarczonym 

przedmiocie umowy, w ciągu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia przez Zamawiającego o wykrytych 
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wadach Wykonawca zobowiązuje się odebrać wadliwy towar na własny koszt, zniszczyć wadliwe egzemplarze 

i dostarczyć nowy, wolny od wad towar do siedziby Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu realizacji umowy liczonym w dniach roboczych od 

momentu podpisania umowy zgodnie z przesłaną ofertą Wykonawcy, nawet w przypadku pojawienia się 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19. 

§ 3. 

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego znajdująca się przy ulicy Jagiellońskiej 74 

w Warszawie (03-301). 

2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy są: 

……………………………………………., tel…………………………………e-mail:…………………………….; 

……………………………………………., tel…………………………………e-mail:…………………………….;  

Wymienione osoby mogą pojedynczo występować w imieniu Zamawiającego. 

3. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji 

przedmiotu umowy są: 

……………………………………………., tel…………………………………e-mail:…………………………….; 

……………………………………………., tel…………………………………e-mail:…………………………….; 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania drogą elektroniczną bieżących zaleceń dla 

Wykonawcy oraz informacji i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.  

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 i ust. 3 następuje poprzez powiadomienie drugiej strony w formie 

pisemnej lub pocztą elektroniczną i nie wymaga zmiany treści umowy lub jej aneksowania .  

6. Wykonawca zapewni możliwość stałego kontaktu z Zamawiającym w godzinach od 08:00 do 16:00 w dni 

robocze. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania bieżących zleceń dla Wykonawcy oraz informacji 

i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy drogą elektroniczną i telefoniczną. 

§ 4. 

1. Z realizacji przedmiotu umowy strony sporządzą protokół odbioru. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do 

umowy. 

2. Protokół zostanie przygotowany przez Zamawiającego w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie. 

3. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru są: 

1) ……………………………………………………… lub  

2) ………………………………………………………. 

4. Protokół odbioru powinien zawierać:  

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku lub o istnieniu zastrzeżeń do wykonania zamówienia; 

3) informację zawierającą wykaz i wartość utworów, które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na 

podstawie § 4. 



   

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

Strona 4 z 10 

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole odbioru, jeżeli stwierdzi,                   

że zamówienie wykonano w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanych w OPZ. 

6. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

§ 5. 

1. Jakość dostarczonego towaru będzie weryfikowana przez Zamawiającego losowo. W przypadku, gdy 

Zamawiający stwierdzi wady, w co najmniej 10% materiałów z otwartej paczki, całość towaru zostanie 

zwrócona Wykonawcy do zweryfikowania. Wykonawca na własny koszt odbierze wadliwy towar i dostarczy 

poprawiony do Zamawiającego w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych od dnia zwrotu do 

Wykonawcy. 

2. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub protokolarnie stwierdzonego wykonania złej jakości 

przedmiotu umowy, poprawienie nastąpi niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym przez strony, bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 6. 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje maksymalne wynagrodzenie w wysokości ………. zł 

brutto (słownie: … ………………….złotych brutto), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia …….stanowiącą 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy, płatne na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę za 

zrealizowanie przedmiotu umowy. 

2. Kwota określona w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ……… stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury i dostarczania do siedziby Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę na:  

Nabywca:  

Nazwa podatnika: Województwo Mazowieckie  

Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  

NIP: 1132453940  

Odbiorca /Adres do korespondencji:  

Płatnik faktury: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych / MJWPU  

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić płatność na podstawie faktury w terminie 14 dni (nie później niż 

31.12.2021r.) od daty jej dostarczenia do siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku 

prowadzącego rachunek Wykonawcy. 

6. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia faktury 

korygującej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego po 

podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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8. Zastosowanie adekwatnej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy. 

9. Wejście w życie zmiany stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i strony 

pozostają związane zaproponowanymi przez Wykonawcę cenami jednostkowymi brutto. Po wejściu w życie 

zmiany stawki podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur uwzględniając obowiązującą 

stawkę podatku VAT poprzez zmniejszenie cen jednostkowych netto bez zmiany cen jednostkowych brutto. 

Zmniejszenie stawki VAT pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy. Po wejściu w życie zmiany stawki podatku 

VAT Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur uwzględniających obowiązującą stawkę podatku 

poprzez zmniejszenie ceny brutto bez zmiany ceny netto. Powyższe zmiany nie powodują zmian w zapisie 

niniejszej umowy i konieczności zawierania aneksu. 

§ 7. 

1. Zamawiający naliczy karę umowną za: 

1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1; 

2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1; 

3) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub za 

niedotrzymanie terminu opracowania projektu graficznego niezgodnie ze złożoną ofertą w wysokości 

0,5% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4) niezrealizowanie zobowiązania przygotowania zadeklarowanej w złożonej ofercie przez Wykonawcę  

liczby stron publikacji w wysokości 0,5 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdą niezrealizowaną 

stronę publikacji. 

2. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 pkt 3 nie może być wyższa niż 60% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. Niezależnie od kary umownej Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody jakie Zamawiający 

poniesie w związku z uchybieniem ww. obowiązku. 

5. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego pracownikom, 

osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy, a także za powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, jak również powstałe  

na skutek zdarzeń losowych z wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie Zamawiającego. 

7. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie Wykonawca. 

8. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, 

Wykonawca odpowiada jak za własne. 

§ 8. 
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1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe powstałe w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, obejmujące wszystkie projekty graficzne oraz wszystkie niepochodzące  

od Zamawiającego składowe elementów graficznych (teksty, zdjęcia, rysunki, grafiki etc.). Przeniesienie 

majątkowych praw autorskich następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy, tj. w dniu podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego, odnoszącego się do danej pozycji zamówienia. 

2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa wyżej, dotyczy następujących pól eksploatacji: 

1) zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, 

w szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania 

niniejszej umowy nośniku; 

2) utrwalania w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów; 

3) najmu; 

4) użyczenia; 

5) korzystania w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie 

różnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, treści całości 

lub jej części; 

6) rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych,       

w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego 

fragmenty utrwalono (w szczególności utrwalania technikami, o których mowa w pkt b), w tym w postaci 

wydawnictw książkowych (drukowanych), wydawnictw elektronicznych, w szczególności w dziełach 

zbiorowych typu elektronicznych baz danych, drukiem, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej 

umowy nośniku; 

7) udostępniania, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności 

Internetu i Intranetu, on-line, w tym również publiczne udostępnianie; 

8) publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej przez instalację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe                            

i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, za pośrednictwem 

satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, 

transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz 

zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

3. W wyniku przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania 

z przedmiotu umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 2, w ramach całej struktury organizacyjnej, a także wyłączne prawa do rozporządzania 

i innych form udostępniania przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie 

prowadzonej, jak i przyszłej działalności. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas 

nieokreślony i jest nieodpłatne. 

4. W zakresie, w jakim będzie to konieczne, Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość nieodpłatnego 

korzystania z przedmiotu umowy, także w tej części, w której majątkowe prawa autorskie będą przysługiwały 

osobie trzeciej. 
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5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do opracowań dzieła,                          

w rozumieniu art. 2 ust. 1 oraz 2 i art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). 

6. Wynagrodzenie, określone w § 6 ust. 1, obejmuje należności z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych, zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przeniesienia własności nośników, 

na których materiały utrwalono. 

7. Zamawiający nabywa prawo wykorzystywania do celów promocyjnych projektów cząstkowych powstałych w 

trakcie realizacji zamówienia (osobno teksty i zdjęcia), a także projektu całości. Razem z przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na 

wykonywanie autorskiego prawa zależnego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego wskutek 

roszczeń osób trzecich związanych z przysługującymi im majątkowymi prawami autorskimi. 

§ 9. 

1. Zamawiający, w imiennie administratora danych, którym jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, Beneficjentów RPO WM 2013-2020,  

w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres wyłącznie w celu realizacji umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, podjąć środki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przez  

rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz chroniły prawa 

osób, których dane dotyczą. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

jak administrator danych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych osobowych do celów innych niż 

określone w umowie. 

4. Wykonawca ograniczy dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie  

do pracowników posiadających wystawione przez niego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.  

5. Wykonawca będzie w szczególności prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych.  

6. Wykonawca zobowiąże swych pracowników do należytej staranności w zakresie zachowania w poufności 

danych osobowych sposobu ich przetwarzania i zabezpieczenia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zaginięciem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą.  

8. Wykonawca zapewni, że przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę i jego ewentualnych 

podwykonawców, będzie się odbywało wyłącznie na terytorium Polski.  

9. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych podwykonawcom  

wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, pisemnej zgody Zamawiającego na dalsze powierzenie przetwarzania 

danych osobowych danemu podwykonawcy.  
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10. W każdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie ust. 10., 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje o dacie zawarcia umowy 

dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmie, adresie siedziby podwykonawcy oraz adresie 

rzeczywistego przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę. W przypadku jakichkolwiek zmian w 

zakresie wykorzystywanych podwykonawców, miejsca przetwarzania przez nich danych osobowych, ich 

danych identyfikacyjnych lub kontaktowych, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o 

nich Zamawiającego. 

11. Zamawiający może cofnąć zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych podwykonawcom, 

o których mowa w punkcie 10. powyżej, jeżeli z okoliczności wynika, że przetwarzanie przez nich danych 

osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, niniejszym dokumentem, Umową lub zagraża bezpieczeństwu 

danych osobowych. W przypadku wycofania zgody, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie doprowadzić 

do zaprzestania przetwarzania danych przez podwykonawcę. 

12. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych 

osobowych lub ich niewłaściwym użyciu (nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili wystąpienia 

któregokolwiek z tych zdarzeń).  

13. Zgłoszenie, powinno zostać przekazane co najmniej drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: 

zgloszenieiod@mazowia.eu - jak również powinno zostać przekazane osobie odpowiedzialnej za realizację 

Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanej w Umowie i powinno zawierać informacje niezbędne do 

zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 RODO. 

14. Wykonawca poinformuje Zamawiającego także o wszelkich czynnościach związanych z Umową 

prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sądy.  

15. Zamawiający lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny ma prawo do przeprowadzenia kontroli 

przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w umowie oraz 

w obowiązujących przepisach prawa, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone Wykonawcy dane 

osobowe a w szczególności do :  

1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń,  

w których w których są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań 

lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, 

rozporządzeniem oraz niniejszą umową;  

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;  

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem 

kontroli oraz sporządzania ich kopii;  

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych.  

Strony uzgadniają termin kontroli na 7 dni przed planowaną kontrolą. Wykonawca dokona niezbędnych 

czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez Zamawiającego. 

mailto:zgloszenieiod@mazowia.eu


   

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

Strona 9 z 10 

16. Wykonawca wspiera Zamawiającego w realizacji obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, oraz udziela 

pomocy w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie 

wykorzystania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ze swoich nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób 

trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych jednokrotnego zapisu, na 

których zostały utrwalone powierzone do przetwarzania dane osobowe, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 

wygaśnięcia Umowy chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynikać będzie z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców jak za własne. W przypadku gdyby w wyniku działania lub zaniechania podwykonawcy, 

Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia. 

19. Dane osobowe reprezentantów Strony oraz osób wskazanych do kontaktu, zawarte w niniejszej Umowie, 

będą przetwarzane przez drugą Stronę jako administratora danych osobowych wyłącznie w celu 

koordynowania i realizacji ustaleń wynikających z niniejszej Umowy oraz w celu realizacji uprawnień i 

obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każda ze Stron zobowiązuje się we własnym zakresie wykonać 

obowiązek informacyjny w powyższym zakresie zgodnie z przepisami RODO. (klauzula informacyjna stanowi 

załącznik nr 4 do umowy).  

§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych, 

informacji i wiedzy, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, oraz do dbałości  

o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp, a także gwarantuje zachowanie poufności przez 

osoby, przy pomocy których będzie wykonywać umowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji 

Umowy, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 

§ 11. 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nieterminowego 

świadczenia usług i/lub świadczenia usług niskiej jakości. 

2. Wystąpienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym winno być 

stwierdzone protokołami sporządzonymi z udziałem obu stron. Jeżeli Wykonawca odmówi udziału  

w czynnościach sporządzenia protokołu, okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy wskazuje 

Zamawiający w swoim oświadczeniu. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
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okolicznościach.  W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, tj. 

zdarzeń takich jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie. Strona, która 

nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego 

poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni roboczych  

od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. 

Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów 

staranności, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie siły wyższej. W przypadku 

wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju związanego z 

działaniem siły wyższej.  

§ 12. 

1. Spory między Stronami wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, 

w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

§ 13. 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Oferta cenowa Wykonawcy z dnia … … … 2021 r. 

3. Wzór protokołu odbioru.  

4. Klauzula informacyjna dla przedstawiciela Wykonawcy i osoby kontaktowej. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  

 


