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Załącznik nr 4c do SIWZ  

(dotyczy części  III, IV, V)  

 

Istotne postanowienia umowne 

dotyczące umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ws. udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie graficzne, skład, druk  

i dostawa wydawnictw i innych materiałów poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” 

 

1. Strony Umowy 

1) Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą ul. Henryka Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok, wpisanym do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Białystok pod nr 08/17, 
posiadającym NIP 542 32 64 915, REGON 366215932, zwanym dalej „Zamawiającym”  
reprezentowanym przez: prof.  dr  hab.  Wojciecha  Śleszyńskiego  –  Dyrektora,   
przy  kontrasygnacie  Głównej  Księgowej – Anny Trochimczyk, 

2) *Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
DAF.261.145.2020 na „Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa wydawnictw i innych 
materiałów poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” 

 

2. Okres na jaki zostanie zawarta umowa: 

1) Cz. III  - od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r. *  
2) Cz. IV  - od dnia zawarcia umowy do dnia 22.12.2020 r. * 
3) Cz. V  - od dnia zawarcia umowy do dnia 28.12.2020 r.* 

 
3. Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przygotować projekt, skład, opracowanie 
graficzne i edytorskie oraz wydruk następujących publikacji:  
* Część III  

1) „Polski dom dziecka w Bolszoj Jerbie” 
2) „Powroty z Sybiru” 
3) „Syberyjska gorączka” 
4) „Sybir w eterze” 

* Część IV 
1) Życie na Kresach. Ziemie wschodnie II Rzeczpospolitej Polskiej. 

* Część V 
1) „Wspomnienia i relacje”, t. 4 
2) Magazyn Muzeum Pamięci Sybiru „Sybir” nr 4 
3) Sprawozdanie roczne 
4) „Pamiętnik” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz parametrami technicznymi wydruku oraz 
nakładem określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. w Załączniku* 5c, 5d, 5f do SWIZ. 

3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca w szczególności: 
1) opracuje wstępny oraz ostateczny projekt graficzny i edytorski publikacji,  
2) wykona czynności polegające na składzie, łamaniu i przygotowaniu do druku publikacji, 
3) przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ostateczny projekt publikacji, w wersji 

przygotowanej do druku, 
4) dokona wydruku publikacji zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Załączniku *5c, 5d, 5f do 

SWIZ. 

4. Obowiązki stron umowy:  

1) Zamawiający zobowiązuje się do*:  
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a) przekazania Wykonawcy wszystkich materiałów, tj. tekstów (Uwaga! Nie dotyczy podpisów 
do zdjęć), zdjęć, logotypów, plików poprzednich tomów serii, niezbędnych do przygotowania 
projektu 

b) wykonania korekty językowej złożonego tekstu (Uwaga! Przez korektę językową jest 
rozumiane poprawienie błędów ortograficznych, literowych, gramatycznych i 
interpunkcyjnych oraz technicznych błędów składu; przekazane teksty nie będą podlegały 
korekcie stylistycznej i merytorycznej) 

c) wskazania doboru zdjęć i materiałów graficznych do konkretnych miejsc złożonego tekstu w 
porozumieniu z Wykonawcą 

d) bieżącego udzielania odpowiedzi w przypadku pytań/wątpliwości Wykonawcy.  
2) Wykonawca zobowiązuje się do*:  

a) opracowania graficznego publikacji, w tym zaprojektowania okładki, na podstawie 
materiałów i wytycznych otrzymanych od Zamawiającego, 

b) obróbki graficznej zdjęć (kadrowanie, szparowanie) w oparciu o poprzednie tomy serii  
(tj. o założenia konstrukcji graficznej ich treści), 

c) wykonania składu komputerowego, 
d) naniesienia na złożony tekst korekty językowej przeprowadzonej przez Zamawiającego, 
e) dołączenia zdjęć i materiałów graficznych w miejsca wskazane przez Zamawiającego w 

porozumieniu z Wykonawcą po złożeniu tekstu,  
f) przygotowania publikacji do druku, 
g) przygotowania i przekazania Zamawiającemu plików gotowych publikacji w formacie pdf 

oraz w formie plików otwartych (indd), 
h) wydrukowania całego nakładu publikacji i dostawy z rozładunkiem do siedziby 

Zamawiającego w terminie wynikającym z podpisanej umowy.  
3) Szczegółowe terminy realizacji umowy*- będą ustalone zgodnie z treścią Załącznika 5c, 5d, 5e.     
4) Wykonawca dokona druku publikacji po uzyskaniu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.  
5) Produkty końcowe muszą być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem.  
6) Zamawiający zachowuje autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do przekazanych 

materiałów.  
7) Najpóźniej w dniu dostarczenia publikacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki gotowych 

publikacji w formacie pdf oraz w formie plików otwartych (indd).  
8) Czas przeznaczony na wykonanie każdego zadania wyszczególnionego w powyższym 

harmonogramie podany w dniach roboczych liczony będzie zarówno dla Zamawiającego jak i 
Wykonawcy od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zakończone zostanie 
poprzedzające go zadanie. 

9) Za dzień realizacji Przedmiotu umowy uznaje się podpisanie przez przedstawiciela 
Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy, stwierdzającego otrzymanie publikacji w 
nakładzie określonym w OPZ tj. Załączniku nr 5c do SIWZ oraz plików pdf całości i plików 
otwartych (indd) książki. 

10) Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1. 
Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 

5. Wynagrodzenie  

a) Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje łączne 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………….…zł  netto + VAT ….. %, ………………… zł brutto 
(słownie: ……………………………..).   

b) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym brutto,  
tj. uwzględnia w szczególności: wartość usługi, wszelkie obciążenia publicznoprawne, zysk, 
narzuty, koszty transportu, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z 
realizacją przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem 
Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.  
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c) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem zasady podzielonej 
płatności, z tytułu wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania od 
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………… 

d) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy sprawdzając kompletność zrealizowanego 
zamówienia, jego zgodność z wymogami opisanymi w SIWZ i złożoną ofertą. Wzór protokołu 
stanowi załącznik nr 3 do umowy.  

e) Podstawą do wystawienia faktury jest protokół podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 przez 
Wykonawcę.  

f) Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi określonymi w § 7, dokonując 
kompensaty należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w drodze noty 
obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

g) Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 542-32-64-915. 
Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy 
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 

h) Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
i) Zamawiający oświadcza, że płatności wynikające z przedmiotu umowy będę realizowane z 

zastosowaniem tzw. podzielonej płatności, a Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób płatności. 
j) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swej 

wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie. 
 

6. Prawa autorskie  

1. Z chwilą przekazania:  
każdego z wstępnych projektów publikacji, każdego z ostatecznych projektów publikacji oraz każdego 
egzemplarza wydrukowanej książki  - każdy osobno określony dalej jako Utwór, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone 
pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do Utworu, obejmujące prawo 
do jego wykorzystania w całości i we fragmentach na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym w 
szczególności techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, 
drukarską, reprograficzną, komputerową niezależnie od formatu i nośnika, rozmiaru, formy, 
techniki, szaty graficznej, okładek, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upublicznienia, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono zgodnie z pkt 1) 
wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w tym 
odpłatnie lub nieodpłatnie za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej 
(PSTN), sieci komputerowej, Internetu, sieci teleksowej, sieci cyfrowej z integracją usług ISDN, 
sieci wewnętrznej, publicznej, NGN (NextGeneration Network), 

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 1) - 2) - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności za pośrednictwem publicznej 
komutowanej sieci telefonicznej (PSTN), sieci komputerowej, Internetu, sieci teleksowej, sieci 
cyfrowej z integracją usług ISDN, sieci wewnętrznej, publicznej, NGN (NextGeneration Network), 
w technologii cyfrowej, w technologii analogowej, 

4) utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie Utworu w sposób określony pod pkt 
1) - 3) w szczególności w ramach materiałów reklamowych, marketingowych, informacyjnych lub 
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produktów przeznaczonych do sprzedaży lub udostępnienia do korzystania, poprzez ich 
oznaczenie Utworem  lub jego fragmentami, 

5) korzystanie z Utworu  w sposób określony w pkt 1) – 4) w szczególności jako części publikacji, 
ilustracji do tekstów, ozdobnika, elementu strony internetowej, w dowolnej części lub w całości, 
konfiguracji ze wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, 
informacjami, reklamami, 

6) korzystanie z Utworu w sposób określony w pkt 1) – 5) w szczególności do świadczenia odpłatnie 
lub nieodpłatnie usług udostępniania strony internetowej, transferowania plików, korzystania ze 
skrzynek poczty elektronicznej, dyskutowania w grupach dyskusyjnych, rozmów tekstowych w 
czasie rzeczywistym, komunikatorów internetowych, telefonii internetowej, radia 
internetowego, telewizji internetowej, telekonferencji, faksowania, sklepów internetowych, 
aukcji internetowych, gier on-line. 

2. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający i osoby przez niego wskazane oraz osoby, na które zostaną 
przeniesione autorskie prawa majątkowe są uprawnione do wykorzystywania Utworu w dowolnej 
części lub w całości, w konfiguracji ze wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, 
recenzjami, opiniami, informacjami, reklamami. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz każdemu innemu podmiotowi wskazanemu przez 
Zamawiającego lub na którego zostaną przeniesione majątkowe prawa autorskie do Utworu,  
zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian/modyfikacji/przeróbek w Utworze, w tym w szczególności 
do zmiany kształtu, wielkości, kolorystyki, układu, które uzna za zasadne dla przyjętego sposobu 
korzystania z Utworu. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz każdemu innemu podmiotowi wskazanemu przez 
Zamawiającego lub na którego zostaną przeniesione majątkowe prawa autorskie do Utworu zezwoleń 
do wykonywania zależnych praw autorskich, w tym udziela zgody na opracowania i modyfikacje 
Utworu i korzystania z niego w ramach pół eksploatacji wskazanych w umowie oraz w ramach praw 
wskazanych w § 6  ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru autorskiego nad Utworem. 
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechnia lub wykorzystania Utworu. 
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz każdemu innemu podmiotowi wskazanemu przez 

Zamawiającego lub na którego zostaną przeniesione majątkowe prawa autorskie do Utworu zgody na 
rozpowszechnianie Utworu anonimowo, jak też na dowolny sposób oznaczenia autorstwa, jaki uzna 
za zasadny dla przyjętego sposobu korzystania z Utworu. 

8. Zamawiający ma prawo przenosić autorskie prawa majątkowe do Utworu na inne osoby, w tym 
udzielać im licencji do korzystania z praw do Utworu. 

9. Przeniesienie praw dotyczy Utworu w stanie, w jakim znajduje się w dniu przeniesienia praw oraz w 
każdym następnym dniu włącznie z dokonywanymi przez Wykonawcę zmianami, poprawkami, 
rozbudową, uzupełnieniami i modyfikacjami. 

10. Wraz z wydaniem Utworu na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których Utwór 
utrwalono. 

 

7. GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot umowy na okres 
……. miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu 
umowy (okres gwarancyjny). 

2. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie Przedmiotu umowy, zgodne z warunkami 
Umowy oraz bez wad pomniejszających jego wartość lub czyniących Przedmiot umowy 
nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokona, na swój kosztów, wymiany Przedmiotu umowy na 
wolny od wad lub usunięcia wszelkich wad lub usterek, które pojawiły się w Przedmiocie umowy. 
Wymiana lub usunięcie wad lub usterek nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie może 
być dokonane w formie pisemnej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail). Wybór sposobu 
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usunięcia wady dokona Zamawiający przyjmując, że naprawa będzie właściwym sposobem 
usunięcia wady, o ile będzie to możliwe i użyteczne z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego. 

4. W sytuacji, gdy Wykonawca, po wezwaniu przez Zamawiającego do wymiany Przedmiotu umowy 
lub jego części lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany Przedmiotu umowy lub jego 
części na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy, Zamawiający jest uprawniony do 
usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne 
uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy. W wypadku naliczenia kary 
umownej za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, w warunkach wykonania zastępczego, o którym 
mowa w zdaniach poprzedzających, terminem usunięcia wady, stanowiącym termin końcowy 
naliczenia kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, będzie protokół usunięcia wady 
podpisany przez osobę trzecią, której Zamawiający zlecił zastępcze usunięcie wady.   

5. Za wady, o których mowa w ustępach powyżej należy uznać przede wszystkim, ale nie wyłącznie: 
kolorystyka odbiegająca od ustalonego projektu, pogorszenie jakości zdjęć w stosunku do projektu, 
rozmycie, nieczytelność lub inne błędy druku, nietrwałe zszycie/sklejenie. 

6. Okres gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do czynności wykonanych w ramach gwarancji 
przez Wykonawcę – od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez 
Wykonawcę wad. 

7. Okres gwarancji nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady do dnia protokolarnego 
potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wady – w odniesieniu do części 
Przedmiotu umowy objętego wadą. 

 

 8. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach*: 
1) w sytuacji, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy  - w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w umowie, 
2) w sytuacji odstąpienia w całości lub w części przez Wykonawcę od umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 25% kwoty brutto określonej umowie; 
3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto umowy za 

każdy dzień zwłoki,  
4) za niedotrzymanie przez Wykonawcę szczegółowych terminów realizacji umowy (o których 

mowa w pkt 4 ust. 3 Obowiązki stron) zgodnie z treścią Załącznika* 5c, 5d, 5e do SIWZ  
- w wysokości 2% wynagrodzenia brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

5) za niedotrzymanie w okresie gwarancji 7 dniowego terminu wymiany przedmiotu umowy na 
wolny od wad lub usunięcia wszelkich wad lub usterek - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 
umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne, naliczone zgodnie  
z ust. 1, w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Jeżeli wartość zastrzeżonej kary nie pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiającego, wówczas 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

9. MODYFIKACJA TERMINU REALIZACJI 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i przepisów powszechnie 
obowiązujących.   

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej 
Umowy, jeżeli dotyczy ona:  
1) zmiany technologiczne:  
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a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż 
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa,  

c) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, jeżeli 
zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,  

2) zmiany w zakresie podwykonawców, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na 
taką zmianę.  

3. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest sporządzenie przez strony protokołu 
konieczności określającego przyczyny i zakres zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 
okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu 
zmieniającego niniejszą umowę.  

4. Powiadomienie o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić 
później, niż 10 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.  

5. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,  
2) zmianie osób reprezentujących,  
3) ogłoszeniu o upadłości,  
4) ogłoszeniu o likwidacji,  
5) zawieszeniu działalności,  
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.   

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym  
z przyczyn: 

1) za które odpowiada Wykonawca przy wystąpieniu, w szczególności następujących okoliczności: 
a) zwłoki w realizacji dostawy więcej niż 7 dni od terminu realizacji wskazanego w umowie, 
b) zwłoki w usunięciu wad fizycznych, wad prawnych lub odstępstw od oferty stwierdzonych 

przy odbiorze przedmiotu umowy. 
2) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w pkt 8 ust. 1 

niniejszych istotnych postanowień umowy przekroczyła kwotę 30% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, 

3) ogłoszenia likwidacji lub upadłości Wykonawcy, 
4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiający może także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpić od umowy w trybie art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Strony ustalają termin odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości  
o przyczynach odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

6. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1 nie wyklucza zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z zapłaty kar umownych. 
 

11. ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 
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1. Strony umowy zobowiązują się do: 
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem 

zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych 
technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez strony niniejszej 
umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje 
w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części 
stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą 
informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej 
umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy; 

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, 
informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od 
Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których 
strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych i 
podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do: 
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę 

na piśmie, pod rygorem nieważności; 
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie 

stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te 
osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, 
które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych 
informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z 
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 L 119 z 
2016 r.). 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych 
osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty robocze w trakcie realizacji umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego –…………………………., e-mail ………………. 
2) ze strony Wykonawcy – …………………………., e-mail ………………. 

2. Zmiana ww. osób następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej strony umowy i nie 
wymaga zmiany postanowień umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, iż niektóre dane zawarte w treści umowy,  
jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 

5. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W 
przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne 
lub bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie 
obowiązującego. Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują 
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postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub 
maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.  

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego 
uzyskania zgody Zamawiającego. 

7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 
sąd powszechny w Białymstoku. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
9. Integralną część umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1,  
2) Opis przedmiotu zamówienia oraz SIWZ – załącznik nr 2. 

 
 ………………………………………..     ……………………………………….. 
  Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 
 
 


