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UMOWA nr ………… (zwana dalej „Umową”) 

 

zawarta w dniu…………… 2018 r. w Warszawie, pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, 

kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Mroczka – Dyrektora Generalnego 

Ministerstwa Środowiska, w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie pełnomocnictwa nr 61 z dnia 

23 kwietnia 2018 r., Pan Szymon Tumielewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego 

Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

..............................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie („Zadanie”) zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 

polegające na: 

1) przygotowaniu raportu metodycznego („Raport metodyczny”), o którym mowa 

w § 2 ust. 1-2;  

2) przeprowadzeniu badania pod nazwą: Ewaluacja śródokresowa dotycząca postępu rzeczowego 

II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 

wkładu tej osi w realizację Strategii Europa 2020 („Badanie”); 

3) przygotowaniu raportu końcowego Badania („Raport końcowy”), o którym mowa 

w § 2 ust. 3-4. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w czterech etapach, o których mowa w § 2. 

 

§ 2. Realizacja Umowy  

1. W ramach I etapu Wykonawca, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, 

przekaże Zamawiającemu projekt Raportu metodycznego w wersji elektronicznej, w formacie 

zgodnym z doc lub docx, na adresy poczty elektronicznej wskazane w § 10 ust. 1 pkt 1, który będzie 

zawierał co najmniej: 

1) opis koncepcji Badania pogłębiony w stosunku do oferty przedstawionej przez Wykonawcę; 

2) identyfikację i zdefiniowanie problemów badawczych; 

3) pytania badawcze;  

4) metodykę planowanej ewaluacji; 

5) harmonogram realizacji Badania, zwany dalej „Harmonogramem”; 

6) plan organizacji pracy badawczej, w tym opis podziału zadań i odpowiedzialności wszystkich 

członków zespołu badawczego, o którym mowa w § 3; 

7) program oraz formę przeprowadzenia konsultacji wniosków i rekomendacji z Badania; 

8) opis kontekstu naukowo-badawczego – pogłębiony w stosunku do oferty przedstawionej przez 

Wykonawcę; 

9) analizę ryzyka badawczego; 

10) projekty narzędzi badawczych; 
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11) opis struktury Raportu końcowego; 

12) sposób zapewnienia jakości pozyskiwania i przetwarzania danych. 

W przypadku niedostarczenia projektu Raportu metodycznego w terminie do 14 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia Umowy, stosuje się postanowienia § 15. 

2. W ramach II etapu: 

1) Wykonawca na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego omówi projekt Raportu 

metodycznego, w tym w szczególności założenia i podejście metodyczne do realizacji Badania; 

spotkanie odbędzie się w jeden z dwóch dni roboczych następujących po dostarczeniu projektu 

Raportu metodycznego; Zamawiający poinformuje Wykonawcęo wyborze terminu spotkania 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 10 ust. 1 pkt 2, w dniu 

dostarczenia projektu Raportu metodycznego; w spotkaniu weźmie udział pełen skład zespołu 

badawczego, o którym mowa w § 3;  

2) Zamawiający po otrzymaniu projektu Raportu metodycznego może zgłosić do niego uwagi 

w terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia się spotkania, o którym mowa w pkt 1, w formie 

elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane w § 10 ust. 1 pkt 2; zgłoszenie uwag 

uważa się za brak akceptacji projektu Raportu metodycznego; przedmiotem weryfikacji 

Zamawiającego będzie również poprawność językowa projektu Raportu metodycznego 

(w tym brak powtórzeń oraz błędów językowych, takich jak błędy pleonastyczne, gramatyczne) 

oraz logika wypowiedzi; 

3) Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego do projektu Raportu metodycznego najpóźniej w 

terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiającego; Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji poprawiony projekt Raportu metodycznego w sposób i w 

formie określonych w ust. 1; 

4) Wykonawca zobowiązany jest poprawiać projekt Raportu metodycznego, aż do uzyskania 

akceptacji Zamawiającego; postanowienia pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio; 

5) akceptacji projektu Raportu metodycznego albo zgłoszenia do niego uwag dokonuje w imieniu 

Zamawiającego osoba wskazana w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

6) informacja o akceptacji projektu Raportu metodycznego zostanie przekazana Wykonawcy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 10 ust. 1 pkt 2; 

7) w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu Raport metodyczny; za Raport metodyczny traktowana będzie wersja 

projektu Raportu metodycznego zaakceptowana przez Zamawiającego; Raport metodyczny 

zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w formacie 

zgodnym z doc lub docx na adresy poczty elektronicznej wskazane w § 10 ust. 1 pkt 1; 

8) w przypadku niedostarczenia Raportu metodycznego lub dostarczenia nienależycie 

wykonanego Raportu metodycznego w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

Umowy, stosuje się postanowienia § 15.  

3. W ramach III etapu: 

1) Wykonawca przeprowadzi Badanie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w Załączniku nr 1 do Umowy i Raportem metodycznym, w terminie 

umożliwiającym przekazanie Zamawiającemu projektu Raportu końcowego w terminie 

wskazanym w pkt 6, z uwzględnieniem pkt 3-5; 

2) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania co 2 tygodnie Zamawiającemu cząstkowych 

wyników przeprowadzonych prac analitycznych w raportach dwutygodniowych, o których 

mowa w § 9 ust. 2; 
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3) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, we współpracy z Zamawiającym, konsultacji 

wniosków z Badania i sformułowania na ich podstawie rekomendacji; 

4) Wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie Zamawiającego, do udziału w spotkaniach 

dotyczących omawiania cząstkowych wyników realizowanego Badania, w tym przekazywania 

Zamawiającemu wniosków z przeprowadzonego Badania; Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie spotkania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane 

w § 10 ust. 1 pkt 2, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym jego zorganizowaniem; 

5) Wykonawca uwzględni uwagi ze spotkań i konsultacji, o których mowa w pkt 3 i 4, w projekcie 

Raportu końcowego; 

6) Wykonawca w terminie do 31 stycznia 2019 r. przekaże Zamawiającemu projekt Raportu 

końcowego drogą elektroniczną, w formacie zgodnym z doc, docx i xls lub xlsx, odpowiednio 

dla rodzaju dokumentów na adresy poczty elektronicznej wskazane w § 10 ust. 1 pkt 1; projekt 

Raportu końcowego zostanie przygotowany zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020” i będzie zawierał co najmniej: 

a) spis treści, 

b) streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym – przygotowane w języku polskim  

i angielskim, 

c) wprowadzenie,  

d) opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystanych w Badaniu,  

e) opis wyników ewaluacji, 

f) wnioski i rekomendacje – przygotowane w języku polskim i angielskim, 

g) tabelaryczne zestawienie odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze, 

h) tabelaryczne zestawienie propozycji modyfikacji zobowiązań wskaźnikowych dla II osi 

priorytetowej POIŚ 2014-2020 wraz z ich uzasadnieniem i określeniem sposobu 

oszacowania wartości, 

i) tabelaryczne zestawienie potencjału absorpcyjnego zidentyfikowanego w obszarze 

wspieranym w II osi priorytetowej POIŚ 2014-2020 (uwzględniającym listę potencjalnych 

projektów, zawierającą tytuł projektu, nazwę beneficjenta, wartość projektu i termin 

realizacji projektu) i gotowości wdrożeniowej do przyjęcia ewentualnych dodatkowych 

środków finansowych uwolnionych z innych osi priorytetowych, 

j) tabelę rekomendacji, której wzór określony jest w Załączniku nr 2 do Umowy, 

wypełnioną zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w punkcie V.2.2. Planu ewaluacji 

POIiŚ 2014-2020, 

k) załączniki, m.in. wszystkie bazy danych opracowane w trakcie Badania; 

7) Wykonawca w terminie do 31 stycznia 2019 r. przekaże Zamawiającemu projekt prezentacji 

multimedialnej podsumowującej Badanie, zwanej dalej „Prezentacją”, drogą elektroniczną w 

formacie zgodnym z pps lub pptx na adresy poczty elektronicznej wskazane 

w § 10 ust. 1 pkt 1; Prezentacja będzie zawierała w szczególności cele Badania, zastosowaną 

metodykę, wnioski i rekomendacje z Badania; Wykonawca opatrzy każdy slajd Prezentacji 

opisami umożliwiającymi Zamawiającemu samodzielne przedstawienie treści Prezentacji; 

Prezentacja zostanie przygotowana w języku polskim i angielskim; Prezentacja zostanie 

przygotowana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”;  
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8) w przypadku niedostarczenia projektu Raportu końcowego lub projektu Prezentacji w terminie 

do 31 stycznia 2019 r., stosuje się postanowienia § 15. 

4. W ramach IV etapu: 

1) Zamawiający po otrzymaniu projektu Raportu końcowego lub projektu Prezentacji może 

zgłosić drogą elektroniczną uwagi, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, na 

adresy poczty elektronicznej Wykonawcy wskazane w § 10 ust. 1 pkt 2; zgłoszenie uwag uważa 

się za brak akceptacji projektu Raportu końcowego lub projektu Prezentacji; przedmiotem 

weryfikacji Zamawiającego będzie również poprawność językowa projektu Raportu 

końcowego lub projektu Prezentacji (w tym brak powtórzeń oraz błędów językowych, takich 

jak błędy pleonastyczne, gramatyczne) oraz logika wypowiedzi; 

2) Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego do przekazanego projektu Raportu końcowego 

lub projektu Prezentacji najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

Zamawiającego i przekaże do akceptacji Zamawiającego poprawiony projekt Raportu 

końcowego, w sposób i w formie określonych w ust. 3 pkt 6, lub poprawioną Prezentację, 

w sposób i w formie określonych w ust. 3 pkt 7;  

3) Wykonawca zobowiązany jest poprawiać projekt Raportu końcowego lub projekt Prezentacji, 

aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego; postanowienia pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio; 

4) informacja o akceptacji projektu Raportu końcowego lub projektu Prezentacji zostanie 

przekazana Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane 

w § 10 ust. 1 pkt 2; 

5) Wykonawca w terminie do 28 lutego 2019 r. dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego 

Raport końcowy wraz z załącznikami oraz Prezentacją w wersji elektronicznej, w formatach 

wskazanych odpowiednio w ust. 3 pkt 6 lub 7, za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adresy wskazane w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b, oraz na adres wskazany w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a, 

w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD (1 sztuka); 

6) Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt 5, jest zobowiązany do wzięcia udziału 

w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym rekomendacji z Badania, w siedzibie 

Zamawiającego lub siedzibie Instytucji Zarządzającej POIiŚ; Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu spotkania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy 

wskazane w § 10 ust. 1 pkt 2, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym jego 

przeprowadzeniem; w spotkaniu weźmie udział pełen skład zespołu badawczego, o którym 

mowa w § 3; spotkanie zostanie zaplanowane w terminie umożliwiającym uwzględnienie przez 

Wykonawcę w Raporcie końcowym uwag zgłoszonych w trakcie spotkania; odbiór Raportu 

końcowego wraz z załącznikami oraz Prezentacją zostanie potwierdzony Protokołem, o którym 

mowa w § 7; 

7) w przypadku niedostarczenia Raportu końcowego lub dostarczenia nienależycie wykonanego 

Raportu końcowego w terminie do 28 lutego 2019 r. stosuje się postanowienia § 15. 

5. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe, niedokończone lub niezawierające wszystkich 

załączników, nie będą przyjmowane i nie będą traktowane jako projekty raportów lub projekt 

Prezentacji, o których mowa odpowiednio w ust. 1, w ust. 3 pkt 6 oraz w ust. 3 pkt 7, lub jako raporty 

lub Prezentacja, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 7 oraz w ust. 4 pkt 5. 

6. W ramach Wynagrodzenia Zamawiający w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

Protokołu bez zastrzeżeń będzie mógł zażądać od Wykonawcy dwukrotnego przedstawienia 

wyników Badania z użyciem Prezentacji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu co 

najmniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem. Przedstawienie wyników Badania 

będzie miało miejsce na terenie Warszawy. Czas wystąpienia zależny będzie od rodzaju 
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i charakteru spotkania i powinien zamknąć się w przedziale 20-90 minut. 

 

§ 3. Zespół badawczy, podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania przez zespół badawczy składający się z osób 

spełniających wymogi określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Skład zespołu badawczego został określony w Załączniku nr 3 do Umowy. 

3. Skład zespołu badawczego może zostać zmieniony w trakcie realizacji Umowy z ważnych przyczyn 

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu propozycji zmian wraz 

z uzasadnieniem, przy czym lider zespołu badawczego oraz zespół badawczy po dokonanych 

zmianach muszą spełniać wymogi określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób wchodzących w skład zespołu 

badawczego, jak za własne działania lub zaniechania.  

5. Wykonawca może powierzyć zrealizowanie Umowy innemu podmiotowi, będącemu 

podwykonawcą.  

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 

podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.  

7. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części przez podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za naruszenie terminów przewidzianych Umową. 

 

§ 4. Oznakowanie  

1. Wszystkie materiały przygotowywane w ramach realizacji Umowy przez Wykonawcę muszą być 

oznakowane zgodnie z dokumentem Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz 

Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 

spójności na lata 2014-2020. 

2. Logotypy niezbędne do realizacji Umowy, tj. logotypy Ministerstwa Środowiska, Rzeczypospolitej 

Polskiej, Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich (Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko) zostaną przekazane Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej, na adresy poczty 

elektronicznej wskazane w § 10 ust. 1 pkt 2, w dniu zawarcia Umowy. 

3. Raport metodyczny oraz Raport końcowy muszą zawierać stronę redakcyjną, zawierającą takie 

elementy jak: miesiąc i rok opracowania raportu, wskazanie osoby dokonującej redakcji raportu, 

wymienienie autorów raportu, zwrot: Opracowane dla Ministerstwa Środowiska przez 

………………………….. 

 

§ 5. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu Umowy, będzie kierować się najlepszą dostępną 

wiedzą, etyką zawodową, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych zadań.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje oraz potencjał 

ekonomiczny i organizacyjny, niezbędne do należytego wykonania Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać logotypu Ministerstwa Środowiska, 

Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich (Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko), o których mowa w § 4, w sposób i w celu innym niż ten określony 

w Umowie, w szczególności zobowiązuje się nie używać ich dla swoich produktów lub usług oraz 

nie modyfikować, nie przerabiać, nie sprzedawać, nie kopiować, nie reprodukować, nie 

rozpowszechniać, nie rejestrować lub nie zgłaszać do rejestracji, ani nie rozporządzać w inny sposób. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania Umowy, co najmniej …. osobę/y/ób 

niepełnosprawną/e/ych, o której/ych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511) 

zatrudnioną/e/ych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze co najmniej pół etatu i powierzenia 

tej/tym osobie/om czynności związanych z realizacją Umowy na rzecz Zamawiającego. 

5. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu skierowania osoby/ób niepełnosprawnych do realizacji 

Umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia 

podpisania Umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie oświadczenia dotyczącego wymagań określonych w ust. 4, zawierającego: 

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;  

2) datę złożenia oświadczenia; 

3) informację o skierowaniu do realizacji Umowy co najmniej …. osobę/y/ób 

niepełnosprawną/e/ych; 

4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 

6. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu skierowania osoby/ób niepełnosprawnych do realizacji 

Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu umowy/ów 

o pracę z osobą/ami niepełnosprawną/ymi, o której/ych mowa w ust. 4, zgłoszenia do ZUS oraz 

dokumentu/ów potwierdzającego/ych niepełnosprawność tej/tych osoby/ób, zanonimizowanych 

w zakresie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że zanonimizowanie nie dotyczy imienia i nazwiska 

oraz okoliczności potwierdzającej niepełnosprawność tej osoby, na każde żądanie Zamawiającego, 

w terminie 7 dni od dnia żądania. 

7. Wykonawca skieruje do realizacji Umowy osobę/y, o której/ych mowa w ust. 4, na okres realizacji 

Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę/y niepełnosprawną/e lub przez 

Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do skierowania do realizacji Umowy 

na to miejsce innej osoby/ób niepełnosprawnej/ych, na warunkach określonych w ust. 4 

i dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 w terminie 30 dni od dnia 

rozwiązania stosunku pracy z poprzednią/imi osobą/ami niepełnosprawną/ymi. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 5, ust. 6 lub ust. 7 oświadczenia lub 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu skierowania do realizacji 

Umowy osoby/ób niepełnosprawnej/ych na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę wymogu skierowania do realizacji Umowy na podstawie umowy 

o pracę osoby/ób niepełnosprawnej/ych.  

(ust. 4-8 dotyczą sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie zatrudnienie osoby/ób 

niepełnosprawnej/ych) 

 

§ 6. Polityka Środowiskowa 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego, 

zamieszczonej na stronie www.mos.gov.pl (zakładka: Środowisko/Systemy Środowiskowe/System 

Ekozarządzania i Audytu (EMAS)/EMAS w Ministerstwie), oraz że jest świadomy znaczenia 

zgodności realizacji postanowień Umowy z Polityką.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów, powstałych w wyniku realizacji 

Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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§ 7. Odbiór przedmiotu Umowy 

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Raportu końcowego wraz z Prezentacją 

zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, zwany w Umowie „Protokołem”, podpisany 

przez Zamawiającego przy ewentualnym udziale Wykonawcy. 

2. Protokół będzie zawierał w szczególności: dzień i miejsce odbioru i oświadczenie Zamawiającego 

o braku, albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania Umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, w szczególności w zakresie 

uwzględnienia uwag, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, Zamawiający wpisze je do Protokołu. 

W takim przypadku Zamawiający może skorzystać z uprawnień przewidzianych w § 15, 

w szczególności wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, w którym Wykonawca poprawi Raport 

końcowy lub Prezentację zgodnie z zastrzeżeniami Zamawiającego i dostarczy poprawioną wersję 

Raportu końcowego lub Prezentacji, na adresy Zamawiającego wskazane w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b, 

odpowiednio w formie określonej w § 2 ust. 4 pkt 5. 

4. W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu Wykonawcy zgodnie z ust. 

3 dokonywany jest ponowny odbiór Raportu końcowego lub Prezentacji. Z ponownego odbioru 

spisywany jest Protokół.  

5. Wykonawca zobowiązany jest poprawiać Raport końcowy lub Prezentację, aż do dokonania ich 

odbioru bez zastrzeżeń i uwag stwierdzonych w Protokole. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po dokonaniu odbioru zgodnie z ust. 1-5, przeprowadzenia 

dodatkowo oceny Badania w oparciu o Kartę Oceny Procesów i Wyników Badania Ewaluacyjnego, 

stanowiącą załącznik nr 2 do dokumentu „Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 

2014-2020”.1 Ocena taka nie ma wpływu na zobowiązania Zamawiającego  

w zakresie wypłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ale może być przez Zamawiającego 

wykorzystywana dla celów informacyjnych. 

 

§ 8. Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto 

(słownie złotych: …………..), w tym ……. VAT, zwane dalej „Wynagrodzeniem”. 

Wynagrodzenie obejmuje wartość praw autorskich, o których mowa w § 12. Strony ustalają 

następujący podział Wynagrodzenia według etapów Zadania: 

1) za I i II etap – 10% Wynagrodzenia; 

2) za III etap – 60% Wynagrodzenia; 

3) za IV etap – 30% Wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, 

w szczególności z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz przeniesienie prawa do 

zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Łączna wartość autorskich praw majątkowych 

wszystkich Utworów powstałych w wyniku wykonania Umowy wyniesie ………… zł brutto 

(słownie złotych: …………….). 

3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy/Lidera konsorcjum, 

prowadzony w ………………., o numerze: ………………, w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę/Lidera 

konsorcjum. 

                                                      
1 Dokument dostępny jest na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-ewaluacji-
polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020 
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4. Podstawą wystawienia faktury za realizację Zadania będzie podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu, 

o którym mowa w § 7, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 pkt 3. 

5. Zamawiający ma prawo zakwestionowania prawidłowości przedstawionej faktury, o czym 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, przekazanie środków na 

pokrycie zakwestionowanej faktury będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla 

Zamawiającego.  

6. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, następuje przez złożenie pisemnego 

oświadczenia przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do Umowy. 

7. Jako dzień zapłaty Wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

8. Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

9. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską  

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2014-2020. 

10. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

11. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej. 

 

§ 9. Współpraca między Stronami 

1. Zamawiający zapewnia, że informacje i dokumenty będące w posiadaniu instytucji w systemie 

wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie niezbędnym 

do realizacji Zadania zostaną udostępnione Wykonawcy w celu przeprowadzenia Badania. 

2. W trakcie realizacji Umowy, począwszy od etapu III, w każdy ostatni dzień roboczy w co drugim 

tygodniu poczynając od następnego tygodnia po tygodniu, w którym Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu Raport metodyczny, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu, na adresy 

poczty elektronicznej wskazane w § 10 ust. 1 pkt 1, informacje na temat postępów w realizacji 

Umowy, w postaci wypełnionego raportu dwutygodniowego, którego wzór określony jest 

w Załączniku nr 4 do Umowy. Raport dwutygodniowy będzie dotyczył co najmniej realizacji 

Zadania zgodnie z Harmonogramem, podjętych działań, zagrożeń w realizacji oraz innych 

elementów, które mogą wpłynąć na realizację Zadania. 

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca i Zamawiający, w zależności od potrzeb, będą kontaktować 

się telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej. 

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający może zwoływać spotkania robocze w siedzibie 

Zamawiającego.  

5. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy uczestnictwa w spotkaniach roboczych, o których 

mowa w ust. 4, całego zespołu badawczego lub poszczególnych członków zespołu badawczego, 

o którym mowa w § 3, odpowiedzialnych za dane części Zadania. 

6. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę, z wyprzedzeniem minimum  

7 dni kalendarzowych, na adresy poczty elektronicznej wskazane w § 10 ust. 1 pkt 2, o wyznaczonym 

terminie spotkania, o którym mowa w ust. 4. 

7. Niezależnie od informacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania,  

na każde żądanie Zamawiającego, informacji na temat stanu realizacji Umowy, w formie i terminie 

określonych przez Zamawiającego. 

 

§ 10. Osoby do kontaktów  

1. Strony wyznaczają przedstawicieli do bezpośrednich kontaktów między nimi w osobach: 
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1) ze strony Zamawiającego: 

a) Wojciech Augustowski, Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy 

Międzynarodowej, adres poczty elektronicznej: wojciech.augustowski@mos.gov.pl, 

numer telefonu: (22) 3692414, 

b) Ilona Ligocka, Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, 

adres poczty elektronicznej: ilona.ligocka@mos.gov.pl, numer telefonu: (22) 3692593; 

2) ze strony Wykonawcy:  

a) …………….., 

b) ……………..., 

c) …………….. . 

2. Wykonawca ma możliwość zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, gdy jest to 

uzasadnione obiektywnymi okolicznościami, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego drogą elektroniczną, na adresy poczty elektronicznej wskazane  

w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2  

i powiadomić o tym Zamawiającego, na adresy poczty elektronicznej wskazane  

w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b, na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

dnia powiadomienia Wykonawcy o potrzebie zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na 

adresy poczty elektronicznej wskazane w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

4. Zamawiający może dokonać zmiany osoby/osób, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w każdym momencie, 

o czym powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną, na adresy poczty elektronicznej wskazane w § 

11 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy. 

6. Przesłanie przez Zamawiającego wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na co 

najmniej jeden z adresów poczty elektronicznej wskazanych w ust. 1 pkt 2 jest uznawane za 

skuteczne doręczenie zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

§ 11. Doręczenia 

1. Strony wskazują następujące dane kontaktowe, na które należy kierować korespondencję: 

1) Zamawiający:  

a) adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy 

Międzynarodowej, ul. Wawelska 52/54, Warszawa 00-922,  

b) adres poczty elektronicznej: dzm@mos.gov.pl, wojciech.augustowski@mos.gov.pl, 

ilona.ligocka@mos.gov.pl; 

2) Wykonawca: …………………………...  

a) adres: …………………………., 

b) adres poczty elektronicznej: ………………………….. . 

2. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o każdej zmianie danych 

kontaktowych w formie pisemnej i na adresy poczty elektronicznej drugiej Strony wskazane 

w ust. 1. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Korespondencja wysłana na ostatnio 

podane dane kontaktowe Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną drugiej Stronie.  

3. O ile Strony nie postanowią inaczej korespondencję, z zastrzeżeniem ust. 4, Strony będą doręczać 

sobie pocztą kurierską lub listem poleconym lub pocztą elektroniczną, na ostatnio podane przez 

Stronę dane kontaktowe. 

mailto:wojciech.augustowski@mos.gov.pl
mailto:ilona.ligocka@mos.gov.pl
mailto:dzm@mos.gov.pl
mailto:wojciech.augustowski@mos.gov.pl
mailto:ilona.ligocka@mos.gov.pl
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4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy, musi mieć formę pisemną i być 

doręczone drugiej Stronie listem poleconym lub pocztą kurierską, na ostatnio podany przez Stronę 

adres. 

5. Korespondencję wysyłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej wysłania 

odpowiednio – w przypadku korespondencji kierowanej do Zamawiającego – na adresy poczty 

elektronicznej wskazane w ust. 1 pkt 1, a w przypadku korespondencji kierowanej do Wykonawcy 

– na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 1 pkt 2.  

6. Listy polecone, adresowane na ostatnio podany adres Strony, zwrócone przez pocztę lub firmę 

kurierską ze względu na niepodjęcie przez adresata w terminie, będą traktowane jako skutecznie 

doręczone z upływem czternastego dnia od dnia pierwszej próby doręczenia. 

 

§ 12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów powstałych w wyniku wykonania Umowy, w szczególności  

do Raportu metodycznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 7, do Raportu końcowego wraz 

z załącznikami oraz do Prezentacji, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 5, zwanych dalej łącznie 

„Utworami”, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową 

oraz zapisu magnetycznego; 

2) wprowadzanie do pamięci komputerów, w tym spełniających rolę serwerów; 

3) wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych; 

4) użyczanie lub najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy 

osobom trzecim; 

5) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

wprowadzanie do sieci Internet. 

2. W ramach Wynagrodzenia, z dniem odbioru przedmiotu Umowy, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów 

(a w przypadku Utworów będących bazami danych – także na sporządzenie opracowań Utworów), 

na polach eksploatacji określonych w ust. 1, i przenosi na  Zamawiającego prawo zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, oraz 

udzielenie zezwolenia i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Utworów, o którym mowa w ust. 2, nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium  

i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Utworów lub ich opracowań zarówno w całości, jak 

i w częściach, samodzielnie jak i w ramach materiałów wydawanych przez Zamawiającego, jako 

Utworów odrębnych lub wspólnie z innym utworem lub innymi utworami Wykonawcy lub innych 

twórców. 

4. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników,  

na których Utwory zostały przekazane. 

5. Wykonawca oświadcza, że Utwory nie będą naruszać niczyich praw, w szczególności praw 

własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych, oraz że w chwili przejścia  

na Zamawiającego praw autorskich do nich będą wolne od obciążeń prawami na rzecz osób trzecich. 

6. Wykonawca oświadcza, że przenoszone autorskie prawa majątkowe nie będą w chwili ich przejścia 

na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także zobowiązuje się uzyskać  
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od osób, którym przysługują osobiste prawa autorskie, zobowiązania do niewykonywania 

przysługujących im praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych.  

Wykonawca lub osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, upoważniają Zamawiającego do: 

1) decydowania w ich imieniu o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworów; 

2) przeprowadzenia w ich imieniu nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Utworów; 

3) udostępniania Utworów anonimowo. 

7. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu 

naruszenia praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych, Wykonawca 

podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek 

wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzielił 

prawa do korzystania z Utworów, będą musiały zaniechać korzystania z Utworów  

w całości lub w części lub zostaną zobowiązane prawomocnym i ostatecznym wyrokiem sądu  

do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, 

Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty  

i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. 

8. W razie odstąpienia od Umowy w części obejmującej III i IV etap Zadania lub w części obejmującej 

IV etap Zadania, Wykonawca z dniem dokonania odstąpienia, przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do Utworów powstałych w wyniku wykonania Umowy odpowiednio w części 

obejmującej I i II etap Zadania lub w części obejmującej I, II i III etap Zadania, w zakresie 

wskazanym w ust. 1-7.  

 

§ 13. Poufność informacji 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie  

do informacji publicznej. 

2. Strony oraz osoby zatrudnione do realizacji Umowy, zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy  

i nieujawniania osobom trzecim wszystkich informacji i dokumentów przekazanych, ujawnionych 

lub przygotowanych w trakcie i w związku z wykonywaniem Umowy. Dane udostępnione 

Wykonawcy zostaną wykorzystane jedynie przez zespół badawczy do celów realizacji Umowy  

i nie zostaną ujawnione osobom trzecim. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień 

zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych, a także z ochroną 

informacji poufnych. 

4. Strony nie mogą, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, wykorzystywać, upubliczniać lub 

udostępniać danych i informacji określonych w ust. 2 w innych celach niż wynikające  

z Umowy. 

5. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz 

informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek 

samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury lub instytucji organizacji międzynarodowych, 

w zakresie w jakim te organy lub instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie 

odrębnych przepisów. 

6. Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o finansowanym 

przedsięwzięciu, jego Wykonawcy oraz o wysokości Wynagrodzenia.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na udzielanie przez Zamawiającego informacji, o których mowa 

w ust. 6, aprobując powszechną do nich dostępność. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrzymywać kopii informacji i dokumentów przekazanych, 

ujawnionych lub przygotowanych w trakcie i w związku z prowadzeniem Badania, w szczególności 
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zawierających dane osobowe lub objętych prawem autorskim. Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

albo innemu podmiotowi udostępniającemu wszystkie otrzymane dokumenty w wersji papierowej 

lub na nośnikach danych, najpóźniej w momencie otrzymania Wynagrodzenia lub niezwłocznie 

odpowiednio po rozwiązaniu, odstąpieniu albo wypowiedzeniu Umowy. 

9. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę i członkowie zespołu badawczego, mający dostęp 

do materiałów wymienionych w ust. 8 oraz powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 

zostaną zobowiązani do złożenia imiennych deklaracji poufności, zgodnych ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 5 do Umowy. Podpisane deklaracje stanowić będą załącznik do Raportu 

metodycznego, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

 

§ 14. Przetwarzanie danych osobowych 

Zasady przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 6 do Umowy. 

 

§ 15. Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania I lub II etapu Zadania, w szczególności 

w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu projektu Raportu metodycznego lub Raportu 

metodycznego w terminie wskazanym odpowiednio w § 2 ust. 1 lub ust. 2 pkt 7, lub nieuwzględnienia 

uwag zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2, Zamawiający może: 

1) odstąpić od Umowy i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20%  

Wynagrodzenia, albo 

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie I lub II etapu Zadania i zażądać 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu skorzystać z uprawnienia 

przewidzianego w pkt 1.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania III etapu Zadania, w szczególności 

w przypadku przeprowadzenia Badania niezgodnie ze szczegółowym opisem określonym 

w Załączniku nr 1 do Umowy lub niezgodnie z Harmonogramem, Zamawiający może: 

1) odstąpić od Umowy w całości albo w części obejmującej III i IV etap Zadania oraz zażądać od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% Wynagrodzenia, albo  

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie III etapu Zadania i zażądać zapłaty 

kary umownej w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a po 

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu skorzystać z uprawnienia przewidzianego 

w pkt 1.  

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania IV etapu Zadania, w szczególności 

w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu Raportu końcowego lub Prezentacji w terminie 

wskazanym w § 2 ust. 4 pkt 5, lub nieuwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego 

zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1, Zamawiający może: 

1) odstąpić od Umowy w całości albo w części obejmującej IV etap Zadania i zażądać  

od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% Wynagrodzenia, albo  

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie lub należyte wykonanie IV etapu 

Zadania oraz zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu skorzystać  

z uprawnień, o którym mowa w pkt 1 lub pkt 3, albo 

3) w przypadku nienależytego wykonania IV etapu Zadania, w szczególności nieuwzględnienia 

uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach etapu IV - odebrać Raport końcowy lub 

Prezentację i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 15% Wynagrodzenia. 
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4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań, o których mowa w § 9 ust. 2  

lub § 9 ust. 7, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia informacji na temat realizacji 

Umowy, wyznaczając dodatkowy termin oraz zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% 

Wynagrodzenia za każde nieprzedstawienie informacji w terminie określonym w § 9 ust. 2 lub 

wyznaczonym zgodnie z § 9 ust. 7. 

5. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w: 

1) § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 3 pkt 3, § 2 ust. 4 pkt 6, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę 

umowną w wysokości 3% Wynagrodzenia, za każde niewykonane lub nienależycie wykonane 

zobowiązanie; 

2) § 2 ust. 3 pkt 4, § 9 ust. 5, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,5% 

Wynagrodzenia, za każde niewykonane lub nienależycie wykonane zobowiązanie; 

3) § 2 ust. 6 Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5 000 zł, za każde 

niewykonane lub nienależycie wykonane zobowiązanie. 

6. W przypadku nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3, w szczególności 

niezapewnienia przez Wykonawcę zespołu badawczego spełniającego wymogi określone 

w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający może: 

1) odstąpić od Umowy w całości albo w części i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 20% Wynagrodzenia, albo 

2) naliczyć karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień 

niespełnienia wymogu zapewnienia przez Wykonawcę zespołu badawczego spełniającego 

wymogi określone w Załączniku nr 1 do Umowy, za każdą osobę, co do której nie spełniono 

tego wymogu.  

7. W przypadku każdorazowego naruszenia zobowiązań wynikających z postanowień dotyczących 

poufności informacji lub danych osobowych lub obowiązków wskazanych w § 5 ust. 3 Zamawiający 

może: 

1) odstąpić od Umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia, 

albo 

2) zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 3% kwoty Wynagrodzenia za każdy przypadek 

naruszenia.  

8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu albo należytym wykonaniu poszczególnych 

etapów Umowy i nieskorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych odpowiednio w ust. 

1, ust. 2 lub ust. 3, Zamawiający ma prawo zażądać zapłaty kary umownej w wysokości: 

1) 0,2% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu I lub II etapu 

Umowy, w szczególności w uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie 

z § 2 ust. 2 pkt 2; 

2) 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu III etapu Umowy, 

w szczególności w przypadku opóźnienia w stosunku do Harmonogramu; 

3) 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu IV etapu Umowy, 

w szczególności w uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie  

z § 2 ust. 4 pkt 1. 

9. Postanowienie ust. 8 stosuje się niezależnie od wskazania w Protokole, że doszło do opóźnienia. 

10. W przypadku nieskierowania przez Wykonawcę do realizacji Umowy przez cały okres trwania 

Umowy co najmniej … osoby/ób niepełnosprawnej/ych w wymiarze co najmniej pół etatu na 

podstawie umowy o pracę, Zamawiający może: 
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1) naliczyć karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień 

niespełnienia wymogu zatrudnienia ww. osoby/osób do realizacji Umowy na podstawie umowy 

o pracę, za każdą osobę, co do której nie spełniono tego wymogu; albo 

2) odstąpić od Umowy w całości lub w części i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 20% Wynagrodzenia. 

(ust. 10 dotyczy sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie zatrudnienie osoby/ób 

niepełnosprawnej/ych). 

11. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych naprawienia szkody, spowodowanej 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, przewyższającej zastrzeżone na jego rzecz 

kary umowne. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia przysługujących mu kar umownych  

z wierzytelności Wykonawcy. 

13. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, tj. naliczenie kary umownej z jednego tytułu 

nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, z zastrzeżeniem ust. 14. 

14. Zamawiającemu nie przysługuje prawo jednoczesnego naliczania kar umownych z tytułu opóźnienia 

w realizacji poszczególnych etapów Zadania. 

 

§ 16. Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmianę Załącznika nr 6 do Umowy w zakresie dostosowania do 

wewnętrznych procedur Zamawiającego w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

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

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE z dnia 

4 maja 2016 r. L 119/1). 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług mającej zastosowanie do Przedmiotu Umowy. W takim przypadku ulegnie zmianie 

Wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy, o którym mowa w § 8, o kwotę wynikającą ze zmiany 

stawki podatku od towarów i usług, zaś Wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie Załącznika nr 3 do Umowy 

w przypadku ważnych przyczyn wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, po uprzednim 

przedstawieniu propozycji zmian wraz z uzasadnieniem, pod warunkiem spełniania przez lidera 

zespołu badawczego oraz zespołu badawczego po dokonanych zmianach wymogów określonych 

w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 

§ 17. Siła wyższa 

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy 

wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie Siły wyższej. 

2. Przez „Siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły przewidzieć  

i któremu nie mogły zapobiec, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe 

lub na pewien czas, któremu Strona nie mogła przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności 

i które nie wynikło wskutek błędów lub zaniedbań Strony dotkniętej jej działaniem. 

3. Na czas działania Siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 

ze względu na działanie Siły wyższej, ulegają zawieszeniu. 

4. W przypadku zaistnienia Siły wyższej Strona, której dotyczy działanie Siły wyższej, zobowiązana 

jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu Siły wyższej, ze wskazaniem 

przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków 
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z powodu działania Siły wyższej. 

 

§ 18. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 19. Postanowienia końcowe 

1. Przez dzień roboczy należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

2. Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

3. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wymagają 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

5. Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający. 

6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 do Umowy – Tabela rekomendacji;  

3) Załącznik nr 3 do Umowy – Skład zespołu badawczego; 

4) Załącznik nr 4 do Umowy – Wzór raportu dwutygodniowego; 

5) Załącznik nr 5 do Umowy – Deklaracja poufności; 

6) Załącznik nr 6 do Umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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 Załącznik nr 3 

 do Umowy nr…………..… 

z dnia…………… 

 

SKŁAD ZESPOŁU BADAWCZEGO 

 

1) ……………………………..; 

2) ……………………………..; 

3) …………………………….; 

4) …………………………….; 

5) …………………………….; 

6) …………………………….. 
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Załącznik nr 4 

 do Umowy nr………… 

z dnia………………… 

 

WZÓR RAPORTU DWUTYGODNIOWEGO  

z wykonania zadań w Badaniu: 

Ewaluacja śródokresowa dotycząca postępu rzeczowego II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wkładu tej osi 

w realizację Strategii Europa 2020 

 

………………………… 

(data) 

 

L.p. 

 

ETAP 

 

NAZWA ZADANIA 

(raport metodyczny, 

pozyskiwanie danych, 

analiza danych itp.) 

 

OPIS REALIZACJI/WYNIKI PRZEPROWADZONYCH 

PRAC ANALITYCZNYCH 

 

 

 

POZOSTAŁE, w tym: 

problem (jeśli wystąpił), 

potencjalne ryzyko, zgodność 

z harmonogramem 
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Załącznik nr 5 

 do Umowy nr………… 

z dnia………………… 

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI  

 

Oświadczam, że jako osoba zatrudniona przez Wykonawcę odpowiedzialna za przeprowadzenie/członek 

zespołu badawczego powołanego do przeprowadzenia* badania pn. Ewaluacja śródokresowa dotycząca 

postępu rzeczowego II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz wkładu II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 

w realizację Strategii Europa 2020, zwanego dalej „Badaniem”, zgodnie z Umową nr ………………… 

z dnia …………………………………, zawartą między Skarbem Państwa – Ministerstwem Środowiska 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526–16–47–453 

/Zamawiający/, a …………….………………………………………….. /Wykonawca/: 

 

1. Zobowiązuję się do zachowania poufności odnośnie do wszelkich danych, informacji czy 

dokumentów udostępnionych mi lub ujawnionych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie 

w trakcie lub w związku z prowadzeniem przedmiotowego Badania.  

2. Wszelkie dane, informacje lub dokumenty, w zakresie, o którym mowa w pkt 1, będą 

wykorzystane przeze mnie wyłącznie dla celów związanych z realizacją Badania oraz nie zostaną 

ujawnione osobom trzecim. 

3. Zobowiązuję się zwrócić, zniszczyć albo wykasować, bez wezwania, po wykorzystaniu na 

potrzeby realizacji Badania, wszelkie dokumenty związane z wykonywanym Badaniem, 

dostarczone mi w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………..……… 

Podpis: ……………………………………..……………… 

Data: ……………………………………..……………… 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Niniejszy formularz powinien zostać wypełniony przez każdego z członków zespołu badawczego, jak również 

przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 13 ust. 9 

Umowy. 
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Załącznik nr 6 

 do Umowy nr………… 

z dnia………………… 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zwana „Umową’’ 

 

zawarta w dniu …….. roku w …….. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Ministrem Środowiska z siedzibą w …….. zarejestrowanym w …….. pod numerem 

…….. posiadającym numer NIP …….. oraz numer REGON ……..  

reprezentowanym przez: ……..  

zwanym „Administratorem”, 

a 

……, zwanym/ą ,,Podmiotem przetwarzającym’’, 

 

zwanymi łącznie „Stronami”, każdy z osobna „Stroną”. 

 

Preambuła 

Zważywszy, że w dniu …….. r. Strony zawarły umowę nr …….., zwaną „Umową 

o współpracy”, której przedmiotem jest …….., w związku z którą Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał 

dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 2 w zw. z pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „Rozporządzeniem”, Strony postanawiają zawrzeć Umowę 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Zamawiający powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, o których mowa 

w § 2 ust. 1, w trybie art. 28 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe, o których mowa 

w § 2 ust. 1, zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa lub wolności osób, których dane osobowe dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż znane są mu treść oraz cele Rozporządzenia, spełnia wymagania 

w nim określone, w tym stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, a także 

spełnia wymogi określone w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych 

osobowych, a urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych 

osobowych są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia. 

 

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał następujące dane osobowe, zwane „Danymi Osobowymi”: 

1) ……………………………………………………………………………………………..; 

2) ………………………......................................................................................................,2. 

2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał Dane Osobowe w następującym zakresie: 

                                                      
2 Należy wskazać jakie dane (wszelkie informacje odnoszące się do oznaczonej lub możliwej do oznaczenia osoby 

fizycznej, np. imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL) i kogo dotyczące będą 

przetwarzane (np. kategoria osób, których dane dotyczą, np. pracowników Zamawiającego, uczestników szkoleń, klientów 

Zamawiającego).  
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1) ……………………………………………………………………………………….…..; 

2) ……………………………………………………………………………….…………..3.  

3. Powierzone przez Administratora Dane Osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 

wyłącznie w celu realizacji Umowy o współpracę. 

 

§ 3 

Obowiązywanie Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas …………………………………………….…. 

2. Administrator wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów 

o ochronie danych osobowych wydał ostateczną decyzję, w której stwierdził naruszenie przez 

Podmiot przetwarzający ochrony Danych Osobowych; 

2) wydano prawomocne orzeczenie zasądzające od Podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za 

szkodę w związku z naruszeniem przez Podmiot przetwarzający Rozporządzenia. 

3. Administrator wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przyczyny wypowiedzenia 

Umowy wskazane w ust. 2 dotyczą podmiotu, któremu Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie 

Danych Osobowych. 

4. Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli na podstawie 

informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

uzna, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, lub jeżeli w toku 

postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych zobowiąże podmiot, któremu jest zarzucane naruszenie, do ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wskazując dopuszczalny zakres tego przetwarzania. 

5. Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Podmiot 

przetwarzający narusza zobowiązania wynikające z Umowy lub Umowy o współpracę, które wiążą się 

z ochroną Danych Osobowych. 

6. Administrator wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wygaśnięcia, 

wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy o współpracę, z zastrzeżeniem przypadków, 

w których dalsze obowiązywanie Umowy jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 4 

Skutki rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 

Podmiot przetwarzający, z dniem wygaśnięcia, wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, 

zobowiązuje się przekazać Administratorowi przetwarzane na podstawie Umowy Dane Osobowe w formie 

bazy danych uzgodnionej co do swojej formy z Administratorem, oraz trwale usunąć te Dane Osobowe 

z wszystkich nośników, w tym zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, w szczególności ze 

sporządzonych kopii zapasowych, oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie i zobowiązuje się zniszczyć 

wszelkie informacje mogące posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, powierzonych danych 

osobowych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub przepisy prawa polskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. Zobowiązanie obejmuje również te podmioty, którym Podmiot przetwarzający powierzył 

przetwarzanie Danych Osobowych. 

1. Podmiot przetwarzający sporządzi z czynności usunięcia Danych Osobowych protokół, który przekaże 

Administratorowi na adres jego siedziby, w terminie 7 dni roboczych od dnia usunięcia Danych 

Osobowych, o którym mowa w ust. 1. 

2. Niewykonanie przez Podmiot przetwarzający obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do 

wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia z Umowy o współpracę. 

                                                      
3 Należy wskazać czynności wykonywane na danych osobowych (np. przeglądanie, zbieranie, utrwalanie, 

opracowywanie). 
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3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków wskazanych w ust. 1 i 2 

przez podmiot, któremu powierzył wykonanie całości lub części Umowy. 

4. Podmiot przetwarzający w całości odpowiada za działania lub zaniechania podmiotów, którym Podmiot 

przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych Osobowych. 

 

§ 5 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu 

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest: 

1) zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem 

z naruszeniem Rozporządzenia, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

2) dopuścić do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osoby posiadające wydane przez niego 

upoważnienie; w celu wykonania Umowy Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do 

udzielania ww. upoważnień; 

3) w odniesieniu do osób upoważnionych przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania Danych 

Osobowych - zapewnić kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy, przez kogo oraz komu są 

przekazywane zwłaszcza, gdy przekazywane są za pomocą teletransmisji danych; 

4) prowadzić ewidencję osób upoważnionych przez niego do przetwarzania Danych Osobowych; 

5) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 4, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy Danych 

Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczeń, w szczególności Podmiot przetwarzający 

zobowiązany jest do odebrania od tych osób stosownych oświadczeń zobowiązujących te osoby do 

zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia także po 

wygaśnięciu zawartych z tymi osobami umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub porozumień, na 

podstawie których osoby te świadczyły pracę lub usługi na rzecz Podmiotu przetwarzającego; 

6) udostępnić na żądanie Administratora informacje w związku z koniecznością wywiązywania się 

przez niego z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-34 Rozporządzenia; 

7) wykonywać obowiązki przewidziane w Rozporządzeniu dla podmiotu przetwarzającego dane 

osobowe oraz w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych, 

w tym prowadzić rejestr wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 

Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 

Rozporządzenia; 

8) zapewnić środki techniczne i organizacyjne w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na 

żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie realizacji jej praw określonych w rozdziale III 

Rozporządzenia; 

9) w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez Administratora do podjęcia działań związanych ze 

zgłoszonym przez osobę fizyczną żądaniem na podstawie art. 15–21 Rozporządzenia – wykonać 

żądanie Administratora oraz poinformować go o podjętych w tym zakresie działaniach; 

10) na każde żądanie Administratora – w terminie przez niego wskazanym – udostępnić mu wszelkie 

informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia; 

niezależnie od tego obowiązku, Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, 

jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów 

Unii Europejskiej lub przepisów prawa polskiego o ochronie danych; 

11) współpracować z organem nadzorczym ochrony danych osobowych; 

12) w przypadku takiego obowiązku, wynikającego z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia, wyznaczyć 

inspektora ochrony danych osobowych spełniającego wymagania określone w art. 37 ust. 5 
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Rozporządzenia oraz informować Zamawiającego o jego zmianie w terminie 2 dni od wyznaczenia 

nowego inspektora; 

13) w przypadku wyznaczenia inspektora danych osobowych, o którym mowa w pkt 12, zapewnić jego 

status określony w art. 38 Rozporządzenia. 

14) wypełnić wszelkie obowiązki, w szczególności informacyjne, wynikające z Rozporządzenia, 

w przypadku pozyskiwania przez Podmiot przetwarzający Danych Osobowych od osoby, której 

dane dotyczą, w związku z realizacją Umowy o współpracę. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych Danych Osobowych. 

4. Podmiot przetwarzający nie będzie udostępniał Danych Osobowych osobom trzecim. 

5. Podmiot przetwarzający przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w zakresie przewidzianym w Umowie, co 

dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej przepisów prawa polskiego; w takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Zamawiającego o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 

publiczny. 

 

§ 6 

Obowiązki i prawa Administratora 

1. Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia, ma prawo do przeprowadzenia audytu, 

w tym inspekcji, Podmiotu przetwarzającego w zakresie stosowania przez niego Rozporządzenia 

i przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych oraz w zakresie 

wywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy. W wypadku wykazania jakichkolwiek uchybień 

Administrator zobowiązuje Podmiot przetwarzający do ich usunięcia we wskazanym przez 

Administratora terminie (nie dłuższym niż 7 dni), a w razie niezastosowania się do zaleceń 

Administratora może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

2. Audyt, w tym inspekcję, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może przeprowadzić w każdym czasie 

obowiązywania Umowy. 

 

§ 7 

Dalsze powierzenie Danych Osobowych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć Dane Osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom 

jedynie w celu wykonania Umowy o współpracę, po uzyskaniu uprzedniej szczegółowej lub ogólnej 

pisemnej zgody Administratora.   

2. W przypadku ogólnej pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1, Podmiot przetwarzający informuje 

Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych 

podmiotów przetwarzających, dając tym samym Zamawiającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec 

takich zmian. 

3. Przekazanie powierzonych Danych Osobowych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii 

Europejskiej lub przepisów prawa polskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania 

Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia 

wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 

przetwarzanie Danych Osobowych odpowiadało wymogom Rozporządzenia.  
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5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za jakiekolwiek 

niewywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków 

w zakresie prawidłowej realizacji Umowy, w tym ochrony danych. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych Osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania Danych 

Osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora na adres e-

mail wskazany w § ...... Umowy o współpracy, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 

administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający Danych 

Osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych Danych Osobowych.  

3. W przypadku sytuacji naruszenia ochrony Danych Osobowych przez Podmiot przetwarzający lub 

podmiot, któremu Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych Osobowych, Podmiot 

przetwarzający w terminie 12 godzin od stwierdzenia naruszenia zobowiązany jest poinformować osoby 

do kontaktu działające w imieniu Administratora, na adres e-mail wskazany w § ...... Umowy 

o współpracy, o takim naruszeniu. Zgłoszenie musi zawierać przynajmniej informacje i środki, o których 

mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec 

Administratora, za szkody powstałe w związku z nienależytą ochroną powierzonych Danych Osobowych 

lub nienależytym ich przetwarzaniem. 

5. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot trzeci, organizacja lub zrzeszenie, wystąpiły z roszczeniami 

wobec Administratora z tytułu naruszenia odpowiednio ich praw przez Podmiot przetwarzający lub 

podmiot, któremu Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych Osobowych, Podmiot 

przetwarzający w szczególności:  

1) wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Administratorowi, 

2) zapewni należytą ochronę interesów Administratora, w szczególności poprzez współdziałanie oraz 

udzielanie wszelkich informacji Administratorowi,  

3) w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa, zwolni Administratora z wszelkich 

zobowiązań z tytułu naruszenia praw przysługujących osobie fizycznej na mocy Rozporządzenia,  

4) w przypadku gdy Administrator wykonał obowiązki nałożone przez sądy lub organ nadzorczy 

ochrony danych osobowych - zwróci Administratorowi kwotę zapłaconych odszkodowań, kar lub 

innych należności,  

5) zwróci Administratorowi wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko 

Administratorowi osób trzecich z tytułu naruszenia praw osób fizycznych. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień wynikających 

z Umowy, Administrator obciąży Podmiot przetwarzający karą umowną w wysokości …………….……. 

zł (słownie: …………………….…) za każde naruszenie. 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2-5, lub odstąpienia od Umowy przez 

Administratora z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Administrator obciąży 

Podmiot przetwarzający karą umowną w wysokości …………….…. zł (słownie: …..…).  
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3. Administrator ma prawo do żądania od Podmiotu przetwarzającego odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody 

przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 10 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących 

z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 

z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 

§ 11  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej 

oraz prawa polskiego. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy Administratora. 

 

 

 

_______________________                                              __________________________ 

 Administrator         Podmiot przetwarzający 

 


