Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne Postanowienia Umowy
§ 1.
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na podstawie art. 54-60 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
2. 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa
w ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 tej ustawy.
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§ 2.
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy, zwany dalej „zadaniem”, obejmuje opracowanie koncepcji, zakup mediów
i realizację ogólnopolskiej kampanii promującej efekty wdrażania programów Funduszy
Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako „kampania”).
Kampania, o której mowa w ust. 1 będzie obejmować w szczególności:
1) kampanię promocyjną w mediach ogólnopolskich;
2) organizację wydarzeń promocyjnych na terenie Polski;
3) organizację w Warszawie wydarzenia podsumowującego wdrażanie II edycji Funduszy
norweskich i EOG;
4) stworzenie i wydanie publikacji podsumowującej w wersji papierowej i elektronicznej.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie do 15 października 2017 r.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące terminów realizacji poszczególnych części
Zadania określa Załącznik nr 6 do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa
w ust 5.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiot
Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz z Ofertą Wykonawcy, której kopia
stanowi załącznik nr 4 do umowy.
W ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przygotuje w porozumieniu
z Zamawiającym, na podstawie Oferty Wykonawcy, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
zadania, zwany dalej harmonogramem. W harmonogramie zadanie będzie podzielone na części.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do harmonogramu, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, polegającej na zmianie terminów wykonania poszczególnych części zadania, w
przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie części zadania
w danym terminie, a niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiana harmonogramu
powinna zostać dokonana na piśmie i podpisana przez obie strony. Zmiana harmonogramu
wyczerpuje postanowienia § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

6. Wykonawca lub podwykonawca na cały okres realizacji umowy zobowiązuje się skierować do
realizacji przedmiotowego zamówienia 4 osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
7. Wykonawca nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy na realizację
zamówienia przedstawi Zamawiającemu do wglądu dowody potwierdzające spełnianie wymagań
Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę
zawierających imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu)
dotyczące osób, o których mowa w ust. 6.
8. Zamawiający w każdym czasie trwania Umowy, może żądać od Wykonawcy przedstawienia
w określonym terminie do wglądu dowodów dotyczących zatrudnienia wskazanych przez
Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Dowodami potwierdzającymi spełnianie wymogu,
o którym mowa w ust. 6 w szczególności mogą być:
a. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
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b. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wskazanych w ust. 6 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 5 ust. 6 .
10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie w danym
miesiącu przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych
w ust. 1.
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§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony uzgadniają, że za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie całkowite
w kwocie …………. (słownie: ………………..) złotych netto, powiększone o wartość podatku od
towarów i usług według stawki …………., co daje kwotę ……………….. (słownie: …………….)
złotych brutto, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
Zapłata wynagrodzenia całkowitego nastąpi w częściach, odrębnie za każdą część zadania,
określoną w harmonogramie. Wynagrodzenie obejmuje wartość autorskich praw majątkowych
wycenionych na kwotę …. (słownie: … 00/100) złotych brutto, o których mowa w § 6 ust. 1.
Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym
roszczenia z tytułu udzielenia Zamawiającemu licencji oraz praw, o których mowa w § 6 do
wszystkich utworów powstałych w związku z jej wykonywaniem, zwanych dalej „utworami”.
Zapłata wynagrodzenia za każdą część zadania zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy o numerze ……………………….., w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru
dotyczący danej części zadania, sporządzony przez Strony zgodnie z § 4. Fakturę VAT należy
doręczyć Zamawiającemu pod adres: Ministerstwo Rozwoju, Departament Programów
Pomocowych, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Zamawiający wyraża zgodę na
przesłanie faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie wysłana z adresu mailowego
Wykonawcy: ………………… na adres mailowy Zamawiającego: faktury@mr.gov.pl.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od
Zamawiającego odsetek ustawowych.
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie.
Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Pomocy Technicznej
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (PT MF
EOG i NMF 2009-2014).

§ 4.
Odbiór przedmiotu umowy
1. Dla każdej części zadania zostanie sporządzony odrębny protokół z jego wykonania, zwany dalej
„protokołem”. Strony sporządzą protokół z wykonania danej części zadania w terminie 14 dni od
dnia jej wykonania.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia;
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania części
zadania, w tym o braku albo o istnieniu wad,
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3) podpisy Stron.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że
część zadania wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazany
w szczególności w załącznikach nr 3 i 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 – 9 poniżej.
4. W razie zgłoszenia w protokole możliwych do usunięcia zastrzeżeń Zamawiający pisemnie
wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy niż 10 dni, w celu usunięcia stwierdzonych
protokołem wad. Na taki wypadek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. Niezależnie od
powyższego, za każdy dzień zwłoki w stosunku do pierwotnego terminu wykonania części zadania
nalicza się karę umowną, zgodnie z § 5 ust. 1.
5. Jeżeli wady są niemożliwe do usunięcia, w szczególności nie jest możliwe usunięcie wad
z zachowaniem właściwych terminów wykonania zadania lub jego części albo bezskutecznie
upłynie termin wyznaczony na podstawie ust. 4, Zamawiający może:
1) od umowy odstąpić w zakresie danej części zadania z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 5 ust. 2 albo
2) żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy lub jego wadliwej części przez Wykonawcę,
przy zastosowaniu kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 albo
3) mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole przyjąć wadliwie wykonaną część zadania,
wówczas wynagrodzenie podlega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości tej części
zadania. Procentowy zakres wadliwości tej części zadania określi Zamawiający w protokole
odbioru sporządzonym zgodnie z ust. 2. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia
Zamawiającemu przysługuje kara umowna, określona w § 5 ust. 2.
6. Przy ocenie wadliwości realizacji kampanii w Internecie, TV i radio Zamawiający będzie brał pod
uwagę realizację wskaźników mediowych zaoferowanych w ofercie Wykonawcy oraz
przestrzeganie parametrów opisanych w pkt II. 5 SOPZ.
7. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania
protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, Zamawiający może w terminie 14 dni od
umowy odstąpić w zakresie danej części zadania lub uznać treść sporządzonego przez siebie
projektu protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę.
8. Oceny możliwości lub niemożliwości usunięcia zastrzeżeń dokonuje wyłącznie Zamawiający.
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§ 5.
Kary umowne
Za każdy dzień zwłoki w realizacji danej części zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego za daną część zadania.
W razie stwierdzonych w protokole zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania danej części
zadania niemożliwych do usunięcia lub w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na
podstawie z § 4 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie danej części zadania.
W razie niewykonania danej części zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 15 %, wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie danej części zadania.
Jednocześnie Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonaną część zadania.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający
potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone
wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.

6. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset
00/100) brutto miesięcznie w całym okresie realizacji umowy za nieskierowanie w całym miesiącu
do realizacji zamówienia każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę wynikającej
z wymogu określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz zobowiązania zawartego we wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożonym przez Wykonawcę, stanowiącego
załącznik nr 7 do umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób, zgodnie z § 2 ust. 6.
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7. W razie niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę każdej osoby wskazanej
zgodnie z § 2 ust. 6 przez okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości proporcjonalnej do kwoty wskazanej w ust. 6. Dla
ustalenia tej proporcji Strony przyjmują, że kara za 1 dzień niespełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę zostanie wyliczona poprzez podzielenie kwoty kary za miesiąc przez
liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
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§ 6.
Prawa autorskie
W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) udziela licencji (licencji wyłącznej) do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy,
z zastrzeżeniem pkt. 2),
2) przenosi autorskie prawa majątkowe do Raportu podsumowującego wdrażanie II edycji
Funduszy oraz dokumentacji zdjęciowej i video z realizowanych wydarzeń oraz zezwala
Zamawiającemu na korzystanie z opracowań tego utworu oraz na rozporządzanie tymi
opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego. Równocześnie z nabyciem
autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich
egzemplarzy i nośników, na których utwory zostały utrwalone.
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów, o których mowa w ust. 1 oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach
elektronicznych, oraz zwielokrotnianie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
b) obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym użyczenie,
najem i sprzedaż oryginału i egzemplarzy,
c) rozpowszechnianie utworu w sposób inny, niż określony w lit. b - publiczne wyświetlenie,
w szczególności poprzez prezentację na spotkaniach z udziałem Zamawiającego
i zamieszczanie w sieci Internet oraz nadawanie (emitowanie) i reemitowanie w telewizji,
stacjach radiowych, prasie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
Prawo zależne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej obejmuje:
1) wprowadzanie (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w utworach,
w tym: przystosowywanie, dokonywanie zmian układu, sporządzanie wyciągów, streszczeń,
skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie –
w odniesieniu do całości lub części,
2) w odniesieniu do utworów zmienionych zgodnie z pkt 1:
− trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie – w całości lub w części, dowolną
techniką i w dowolnej formie,
− publikowanie oraz rozpowszechnianie (w tym wprowadzanie do obrotu, najem lub
użyczenie) – w całości lub w części oraz rozpowszechnianie na polach wskazanych w ust
2.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1) do dnia 31.12.2019 r.
z prawem do udzielania przez Zamawiającego dalszych licencji na korzystanie z utworów osobom
trzecim tj. beneficjentom i partnerom w projektach Funduszy norweskich i EOG, instytucjom
wdrażającym, nadzorującym i koordynującym po stronie polskiej i stronie darczyńców.
Strony ustalają, że wykorzystane w utworach, o których mowa ust. 1 pkt 1, głosy lektorów, utwory
muzyczne i ich artystyczne wykonania oraz wizerunków aktorów lub prezenterów mogą być:
a) emitowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie w mediach (telewizja, radio, Internet)
wyłącznie na terytorium Polski, z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru telewizji
satelitarnej i Internetu, do dnia 31.12.2019 r.
b) odtwarzanie na wewnętrznych i zewnętrznych spotkaniach informacyjnych lub promocyjnych
w kraju i za granicą, do dnia 31.12.2019 r.
Strony uzgadniają, iż Wykonawca jest upoważniony do korzystania z utworów powstałych
w wyniku realizacji umowy w zakresie niezbędnym do realizacji Oferty Wykonawcy, której kopia
stanowi załącznik nr 4 do umowy, w szczególności do emisji utworów w telewizji, radiu oraz innych
kanałach dystrybucji.
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7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn.
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie
wolnym od obciążeń prawami tych osób.
8. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie
z utworów uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy przez
Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej
przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach,
a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie
w związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym
przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw
własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej,
a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje
wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub
jego następców prawnych.
9. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania utworów, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.
§7
Dane osobowe.
1. Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający, jako administrator danych powierza
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników konferencji w imieniu i na rzecz
Ministra Rozwoju i Finansów na warunkach określonych w umowie.
2. Zamawiający w ramach zawartej umowy nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego innym podmiotom.
3. Zakres danych osobowych uczestników konferencji powierzonych Wykonawcy obejmuje: imię
i nazwisko uczestnika, nazwę instytucji, adres e-mail uczestnika konferencji.
4. Powierzone przez Zamawiającego do przetwarzania dane osobowe uczestników konferencji mogą
być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji zadania, o którym mowa w § 2
ust.1.
5. Do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone
jedynie osoby zatrudnione u Wykonawcy posiadające imienne upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych. Wykonawca ograniczy dostęp do powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych wydane przez Zamawiającego.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników u niego zatrudnionych, których
wyznaczy do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wyda pracownikom Wykonawcy, o których mowa w ust. 6, upoważnienia, o których
mowa w ust. 5.
8. Wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 7, nastąpi po zapoznaniu się pracowników
Wykonawcy, o których mowa w ust. 6, z obowiązującymi w Ministerstwie przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych.
9. Wykonawca będzie stale nadzorował swoich pracowników w zakresie zabezpieczenia
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zobowiąże ich do:
1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających
z realizacji Umowy
2) nie tworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji Umowy zasadniczej;
3) nie przemieszczania dokumentów lub ich kopii poza siedzibę Wykonawcy;
4) właściwego zabezpieczenia utworzonych kopii dokumentów przed dostępem do nich osób
nieupoważnionych;
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10. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami
Ustawy, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zwanym dalej: „rozporządzeniem”,
oraz Umową.
11. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w ust. 3, na
okres do 30 dni po upływie okresu wskazanego w § 2 ust. 3.
12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą,
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 Ustawy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zastosowania przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych środków zabezpieczających
zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy, w celu zabezpieczenia danych,
w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem;
2) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku
z wykonywaniem umowy;
3) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do
pracowników Wykonawcy posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych;
4)

zobowiązania swoich pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia
u Wykonawcy;

5) trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych zgłoszonych uczestników ze wszystkich
nośników będących w posiadaniu Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni od dnia
zakończeniu realizacji umowy.
14. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym
wykorzystaniu oraz naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych
do przetwarzania danych osobowych;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
15. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na
temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
16. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie
kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z Ustawą
i rozporządzeniem, a także z umową w miejscach, w których dane osobowe są przetwarzane.
17. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Zamawiającego dotyczących
przetwarzania danych osobowych, w tym poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych,
w terminach określonych przez Zamawiającego.
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39 Ustawy, rozporządzenia oraz za
przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
19. Roszczenie o wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przetwarzania danych osobowych jest
zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
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20. Niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie posiada już żadnych danych
osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszej umowy.
§ 8.
Osoby wyznaczone do bieżącej współpracy
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego: …………… ;
2) ze strony Wykonawcy: …………………..
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 10 ust. 2.
§ 9.
Zmiana umowy
1. W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego obiektywnych
okoliczności uniemożliwiających wykonanie danej części zadania we wskazanym w
harmonogramie terminie, na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz za zgodą
Zamawiającego, termin ten może ulec zmianie.
2. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami organizacyjnymi Zamawiającego, w szczególności
dostosowaniem terminarza realizacji zadania do innych zobowiązań lub zaistnieją obiektywne
okoliczności, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie zadania w terminie
wskazanym w § 2 ust. 3 (w tym: ograniczenia wynikające z zakupu mediów, ograniczenia
związane z dostępnością angażowanych artystów, czas produkcji materiałów niezbędnych do
wykonania zadania), Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zadania nie dłużej niż do 30
listopada 2017 r.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 10.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustaw, o których mowa w § 1 ust.1, § 6 ust.4 oraz . § 7 ust.1
Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna
być zgodna z art.144 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.
W razie zmiany przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności
wysokości podatku VAT, umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W takim
przypadku, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości podatku
VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie zmienionych stawek VAT.
Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiającego.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1: pełnomocnictwo;
2) 2) załącznik nr 2 (i załącznik nr 2a): wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego/ wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (i
pełnomocnictwo);
3) załącznik nr 3: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
4) załącznik nr 4: kopia oferty wykonawcy;
5) załącznik nr 5: oświadczenie Wykonawcy;
6) załącznik nr 6: harmonogram rzeczowo-finansowy
7) załącznik nr 7 : oświadczeniu zatrudnieniu osób skierowanych do realizacji zamówienia
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Załącznik nr 5 do umowy nr…………. z dnia …………

Oświadczenie wykonawcy
(Dane osoby lub podmiotu składającego oświadczenie zgodnie z umową, której oświadczenie
dotyczy)
niniejszym oświadczam/oświadcza, iż:
1.
Praca wykonana w ramach realizacji umowy nr …………………z dnia ……………………, jest
dziełem/utworem autorskim, nie powiela w całości lub części treści już istniejących, podlegających
ochronie prawno-autorskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
2.
Przeniesione na mocy ww. umowy autorskie prawa majątkowe nie są ograniczone
jakimikolwiek prawami osób trzecich.
3.
W przypadku, gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Skarb Państwa – Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z praw uzyskanych na mocy ww. umowy wyjdzie na jaw, że niniejsze
oświadczenie jest niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Skarbu Państwa –
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi wszelkie szkody
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju powstałe z tego tytułu zostaną przeze mnie pokryte/zostaną
pokryte przez (nazwa podmiotu).

(miejsce, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)
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