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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA 

Nr CSIOZ/…. /2018 

zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (kod 

00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej 

„Zamawiającym” lub „Abonentem”, reprezentowanym przez: 

…… 

a 

… zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Operatorem”, reprezentowanym przez: 

 … - … 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

Po przeprowadzeniu postępowania nr WZP.270.165.2018 została zawarta umowa zwana dalej „Umową” 

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z 

dostępem do mobilnego Internetu dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwanych dalej 

„Usługami”, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1, ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy oraz w Regulaminie 

świadczenia Usług stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

Regulaminem, a Umową decydujące znaczenie będą miały postanowienia Umowy. Zmiana Regulaminu nie 

stanowi zmiany Umowy i nie może zmieniać jej postanowień na niekorzyść Zamawiającego, ale wymaga 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego. 

2. W ramach Usług Wykonawca zapewni: 

1) przeniesienie do sieci Operatora 70 sztuk (połączenia głosowe), 5 sztuk (modemów) przydzielonych 

Zamawiającemu numerów MSISDN wymienionych w odrębnym wykazie – w terminie 10 dni od dnia 

zawarcia Umowy, jednak nie wcześniej niż od 2018-12-01 r.; 

2) w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, wymianę starych kart SIM na nowe, dostosowane do 

posiadanych przez Zamawiającego telefonów do połączeń głosowych i transmisji danych bez 

konieczności zmiany przydzielonego Zamawiającemu numeru (karty do telefonu) w maksymalnej ilości 

70 sztuk zwanych dalej: „Telefonicznymi kartami SIM”. Termin dostarczenia nowych kart SIM - 5 Dni 

Robocze (dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego, o których Zamawiający poinformował 

Wykonawcę) od dnia zawarcia Umowy; 

3) w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, wymianę starych kart SIM na nowe do transmisji danych 

(modemy) bez konieczności zmiany przydzielonego Zamawiającemu numeru (karty do modemu) w 
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maksymalnej ilości 5 sztuk zwanych dalej: „Modemowymi kartami SIM”. Termin dostarczenia nowych 

kart SIM  - 5 Dni Robocze od dnia zawarcia Umowy; 

4) świadczenie usług telefonii komórkowej; 

5) świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia, w ramach prawa opcji Usług obejmujących: 

1) możliwość zwiększenia puli numerów do połączeń głosowych i transmisji danych o 205 nowych 

kart SIM w trakcie trwania Umowy. Termin dostarczenia nowych kart SIM - 3 Dni Robocze od 

dnia złożenia zamówienia; 

2) możliwość zwiększenia puli numerów do transmisji danych (modemy) o 15 nowych numerów kart 

SIM w trakcie trwania Umowy. Termin dostarczenia nowych kart SIM - 3 Dni Robocze  od dnia 

złożenia zamówienia. 

§ 2. 

Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami wskazanymi przez 

Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, 

w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017, poz. 

1907, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie 

warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 1670). 

2. Strony, w terminie 15 dni od dnia uruchomienia ostatniej z Usług, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy, 

podpiszą protokół odbioru uruchomienia Usług, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy „Protokół 

odbioru”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając 

zawodowy charakter prowadzonej działalności. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i zaplecze techniczne niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania Usług. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych 

związanych z obsługą realizacji przedmiotu umowy będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). 

7. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 6, ze wskazaniem imienia i nazwiska 

danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). 

8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 

Dni Robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych. W 

tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
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9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

świadczącymi usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 7 lub 8, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 3. 

Termin obowiązywania Umowy i świadczenia Usług 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia nie wcześniej niż od dnia 2018-12-01 do dnia 2019-11-30 lub do 

wyczerpania środków w łącznej kwocie, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w zależności która z 

okoliczności nastąpi wcześniej. 

2. Umowa w zakresie kart SIM objętych zamówieniem opcjonalnym obowiązuj zgodnie z ust. 1. 

3. Usługi, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 4 i 5 Umowy będą świadczone przez Wykonawcę w trybie 24h na 

dobę przez wszystkie dni tygodnia.  

§ 4. 

Dostawa kart SIM objętych zamówieniem opcjonalnym 

1. W terminie obowiązywania Umowy Zamawiający może skorzystać z Usług objętych prawem opcji, o 

którym mowa w §1 ust. 3 Umowy.  

2. Możliwość, o której mowa w ust. 1 jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia w przypadku nie skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego. 

3. Realizacja zamówienia, o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie za pomocą zgłoszenia potrzeby przez 

Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w § 9 

ust. 1 Umowy. 

4. Data aktywacji kart SIM dostarczonych w ramach zamówienia opcjonalnego zostanie wskazana przez 

Zamawiającego w zamówieniu zgodnie z ust. 3. 

§ 5. 

Zasady rozliczeń oraz Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie, które może otrzymać Wykonawca za prawidłowe wykonanie Umowy nie może 

przekroczyć łącznie … zł (słownie złotych: …) brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT.  

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne 

wynagrodzenie abonamentowe według cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy za:  

1) świadczenie Usługi - usługa telefonii komórkowej za każdą aktywną Telefoniczną kartę SIM w ramach 

zamówienia podstawowego zgodnie z pkt 4 ppkt 1 Załącznika nr 1 do Umowy w wysokości … zł 

(słownie złotych: …) brutto, w tym VAT; 

2) świadczenie Usługi - usługa telefonii komórkowej za każdą aktywną Telefoniczną kartę SIM w ramach 

zamówienia podstawowego zgodnie z pkt 4 ppkt 3 Załącznika nr 1 do Umowy w wysokości … zł 

(słownie złotych: …) brutto, w tym VAT; 
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3) świadczenie Usługi - usługa mobilnego dostępu do sieci Internet za każdą aktywną Modemową kartę 

SIM do transmisji danych w ramach zamówienia podstawowego zgodnie pkt 4 ppkt. 2 Załącznika nr 1 

do Umowy w wysokości … zł (słownie złotych: …) brutto, w tym VAT. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zgodnie z §1 ust. 3 Umowy, do 

miesięcznego wynagrodzenia abonamentowego, o którym mowa w ust. 2 dodane zostanie wynagrodzenie za: 

1) świadczenie Usługi - usługa telefonii komórkowej za każdą dodatkową aktywną Telefoniczną kartę SIM 

zgodnie z pkt 4 ppkt 4 Załącznika nr 1 do Umowy w wysokości … zł (słownie złotych: …)brutto, w tym 

VAT; 

2) świadczenie Usługi - usługa mobilnego dostępu do sieci Internet za każdą dodatkową aktywną 

Modemową kartę SIM do transmisji danych zgodnie z pkt 4 ppkt. 5 Załącznika nr 1 w wysokości … zł 

(słownie złotych: …) brutto, w tym VAT. 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie za świadczenie Usług będzie rozliczane w miesięcznym cyklu 

rozliczeniowym od 1-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

5. Zapłata za niepełne miesiące będzie naliczana proporcjonalnie od dnia aktywacji Usługi do ostatniego dnia 

danego okresu rozliczeniowego. 

6. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy 

i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją Umowy z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych opłat i podatków. 

7. Wynagrodzenie za świadczenie Usług płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury za dany okres rozliczeniowy (w postaci papierowej lub elektronicznej, na adres wskazany w § 9 ust. 

2 pkt 1 Umowy), po udostępnieniu zbiorczych plików z danymi szczegółowymi połączeń, o których mowa w 

Załączniku nr 1 do Umowy, w  ramach aplikacji zarządzającej Usługami, w sposób umożliwiający ich 

pobranie przez Zamawiającego, lub przesłania tych plików na adres e- mail Zamawiającego. Za dzień zapłaty 

uważa się dzień złożenia dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie Umowy nastąpi ze środków finansowych Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach odpowiedniego Planu Finansowego Wydatków Bieżących. 

Zmiana źródła finansowania nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

§ 6. 

Reklamacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamacji („Reklamacja”) poszczególnych kwot abonamentu 

miesięcznego wskazanych na fakturze przez Wykonawcę. Reklamacje zgłaszane będą pisemnie, pocztą 

elektroniczną na adres wskazany § 9 ust. 1 pkt. 2 Umowy. 

2. Wykonawca rozpatrzy Reklamację zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 

poz. 284). 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rozpatrzeniu Reklamacji pisemnie pocztą elektroniczną na adres 

wskazany § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy. W przypadku uznania zasadności zgłoszonej Reklamacji Wykonawca 
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wystawi fakturę korygującą z wyszczególnieniem pozycji korygowanych w terminie 7 dni od dnia uznania 

Reklamacji. 

4. Jeżeli Reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia przez Zamawiającego, 

uważa się, że Reklamacja została uwzględniona w dniu, w którym upłynął termin jej rozpatrzenia. W tym 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 7 dni od dnia 

uwzględnienia Reklamacji. 

§ 7. 

Odpowiedzialność, Kary umowne 

1. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Umowy,  

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących usługi 

administracyjno-biurowe na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 

chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób 

świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby 

miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu za każdą osobę, 

co do której Wykonawca nie przedstawił kopii umowy o pracę, zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy kary umowne nie kompensują całej szkody. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie Umowy, bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

§ 8. 

Umowne prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków 

budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków 

w budżecie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie 

za zrealizowaną część Umowy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

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

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji przedmiotu 

Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 
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3. Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy w całości albo w części ze skutkiem natychmiastowym 

w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, po uprzednim wezwaniu do należytego 

wykonania Umowy z wyznaczeniem odpowiedniego, nie dłuższego niż 3 Dni Robocze terminu. 

4. Każda ze Stron ma możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku 

zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę wyższą 

należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, 

którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy. 

5. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy. 

§ 9. 

Komunikacja stron 

1. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę w zakresie realizacji Umowy oraz upoważnionymi do podpisania 

Protokołu Odbioru są: 

1) ze strony Zamawiającego: Pan/i …, tel. …, e-mail: …, 

2) ze strony Wykonawcy: Pan/i …, tel. …, e-mail: … . 

2. Korespondencja Stron będzie przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: … …………… 

3. Zmiana osób lub danych wymienionych w ust. 1 lub 2 nie powoduje konieczności zawarcia pisemnego 

aneksu do Umowy. W przypadku wystąpienia takiej zmiany, Strony wzajemnie się informują pocztą 

elektroniczną. 

§ 10. 

Zmiany Umowy 

1. Strony dopuszczają zmiany w Umowie w zakresie i na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności: 

1) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian 

będzie następstwem skutków innych umów mających bezpośredni związek z Umową; 

2) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane niniejszą 

Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie 

korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie 

wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia 

w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług; 

3) w przypadku zmian: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), lub 
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b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub 

c) wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

Strony wprowadzą zmianę wysokości wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian 

zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej 

wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową 

kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu 

po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający 

niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie 

wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do 

poszczególnych elementów kalkulacji. 

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany wynagrodzenia może wystąpić 

także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wskazanych 

w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy czym jeżeli 

zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokości 

wynagrodzenia będzie uwzględniała także zmianę wysokości kosztów ponoszonych po dacie zmiany 

odpowiednich przepisów prawa, a przed datą dokonania zmiany Umowy; 

4) w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które nie były znane w momencie 

wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania 

lub w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia lub gdy niezbędna jest zmiana sposobu 

wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; przy 

czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu; 

5) w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów 

mających bezpośredni związek z Umową. 

2. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych, osób 

upoważnionych do kontaktu, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie drugą Stronę.  

 

§ 11. 

Poufność i przetwarzanie danych 

1. Wszelkie informacje prawnie chronione oraz każda informacja, której utrata, ujawnienie lub udostępnienie 

osobie/podmiotowi nieuprawnionemu mogłoby spowodować szkodę materialną lub niematerialną dla 

Zamawiającego lub naruszyć prawnie chroniony interes innych osób/podmiotów („Informacje wrażliwe”), 

które uzyskał bądź uzyska Wykonawca lub Zamawiający przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy od 

drugiej Strony i wskazane przez drugą Stronę jako Informacje wrażliwe, jest zobowiązany zachować 

w poufności. Strony zobowiązują się nie ujawniać ich osobom trzecim bez zgody drugiej Strony, wyjąwszy 

przypadki przewidziane prawem i Umową. 
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2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie odnosi się do Informacji wrażliwych dotyczących 

Zamawiającego lub Wykonawcy, które: 

1) są lub staną się znane publicznie bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności przez Stronę je 

otrzymującą lub 

2) ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą Strony ujawniającej. 

3. Każda ze Stron może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innych upoważnionych 

organów, udostępnić im Informacje wrażliwe dotyczące drugiej Strony w  zakresie wskazanym w takim 

żądaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Z zastrzeżeniem postanowienia poniżej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz 

w przypadku odstąpienia od Umowy Strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu lub do zniszczenia 

wszelkich Informacji wrażliwych, jakie otrzymały od drugiej Strony w związku z wykonywaniem Umowy. 

5. Żadna ze Stron Umowy nie może domagać się traktowania jako Informacji wrażliwej, którą druga ze Stron 

już posiada, które zostały przez drugą Stronę niezależnie wypracowane lub które uzyskała ona zgodnie 

z prawem i bez klauzuli zachowania poufności od osób trzecich, jak też informacje, których ujawnienie 

wymagane jest przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Określone w niniejszym paragrafie zobowiązanie do zachowania w poufności Informacji wrażliwych 

obowiązywać będzie w czasie trwania Umowy oraz w terminie 5 lat od daty zakończenia Umowy, o ile 

przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują dłuższych okresów ich ochrony. 

7. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność lub prawdopodobieństwo 

uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych Strony zawrą Umowę o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych, w której określą zakres i cel powierzonego Wykonawcy przetwarzania 

takich danych osobowych lub Zamawiający udzieli upoważnienia osobom realizującym Umowę po stronie 

Wykonawcy, w zależności od decyzji Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla  

siedziby Zmawiającego. 

2. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo polskie. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w 

terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten nie 

wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach 

Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej 

postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie 
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optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym 

okolicznościom. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla  

Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru; 

Załącznik nr 4 – Regulamin świadczenia usług. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

……………………………………………… ……………………………………………… 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


