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UMOWA Nr …………………../2018 

 

 

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

Instytutem Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. 

st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000041396, NIP 525-000-85-25, 

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działa: 

 

………………………………………………………………………………………… 

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

 

a  firmą 

................................................................................................................................................................ 

zarejestrowaną ..........................................................................................................................................,  

NIP: ................................................., REGON: ................................................, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu i na rzecz którego działa:  

................................................................................................................................................................. 

 

§ 1 - DEFINICJE UMOWNE 

Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, Strony określają definicje następujących pojęć: 

Umowa – niniejsza umowa, 

Strona – Zamawiający lub Wykonawca, 

Strony – Zamawiający i Wykonawca łącznie, 

Instytut – Instytut Kardiologii im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Oprogramowanie – oznacza program Expertus
®
 firmy Splendor

®
 Systemy Informacyjne wraz z 

mechanizmem eksportu danych z bazy „Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Kardiologii” 

tworzonej i obsługiwanej w tym programie 

Odbiór – potwierdzenie przez Zamawiającego w formie pisemnej (tradycyjnie lub elektronicznie) 

należytego wykonania Umowy w zakresie dokonania uzgodnionej przez Strony modyfikacji 

Oprogramowania, naprawy błędu lub usterki  

Dzień roboczy – oznacza dzień kalendarzowy nie będący sobotą ani dniem uznanym ustawowo za wolny 

od pracy w godzinach od 08.00 do 16.00. 

Dokumentacja – oznacza ogół instrukcji, wyjaśnień i innych opracowań dostarczonych przez 

Wykonawcę, występujących w formie tradycyjnej lub elektronicznej, w zakresie obejmującym 

użytkownika końcowego i administratora korzystającego z Oprogramowania, jak również opis 

środowiska, w którym Oprogramowanie jest zainstalowane. 

Usługi serwisowe – oznaczają ogół czynności Wykonawcy zmierzających do zapewnienia prawidłowego, 

nieprzerwanego funkcjonowania Oprogramowania, w szczególności poprzez usuwanie błędów. 

Usługi rozwoju – oznaczają realizację przez Wykonawcę uzgodnionych przez Strony modyfikacji 

Oprogramowania wynikających z indywidualnych potrzeb Zamawiającego; nie obejmują one 

dostosowywania Oprogramowania do wymagań organów państwowych oraz zmian prawa. 

 2 – PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi 

rozwoju Oprogramowania. 

2. Szczegółowe wymagania świadczenia tych usług zostały zdefiniowane w Załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy (Warunki serwisowania Oprogramowania). 
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§ 3 - ZASADY REALIZACJI UMOWY I CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do 

wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na 

wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany realizować Umowę z dochowaniem należytej staranności, przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy 

i doświadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności Oprogramowania z przepisami prawa 

obowiązującymi w Polsce. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych prawem 

oraz Umową. 

5. Umowa będzie wykonywana w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

§ 4 - WARTOŚĆ UMOWY, ROZLICZENIA, PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

netto …………………. zł (słownie ……………………), powiększone o podatek VAT, co daje 

łącznie kwotę brutto …………………….. zł (słownie ……………………).  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w 4 równych ratach, każda rata będzie płatna z dołu, co 6 miesięcy, po 

otrzymaniu przez Zamawiającego oryginału faktury. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wszelkie płatności, o których mowa wyżej, będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

5. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi 

bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze zapisu „Obsługa serwisowa programu 

Expertus
®
”. 

§ 5 - KARY UMOWNE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez 

zapłatę kar umownych lub odszkodowania na zasadach ogólnych..  

2. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez 

Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.  

3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w 

przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą 

naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie (np. naruszenie obowiązku poufności, 

zasad ochrony danych osobowych etc.).  

4. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, 

niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.  

5. Zamawiający naliczy kary umowne za niedochowanie czasu rozwiązania:  

a) w odniesieniu do Awarii – 280 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) w odniesieniu do Błędu  – 70  PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) w odniesieniu do Usterki – 28  PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

6. W przypadku modyfikacji uzgodnionej w ramach Usługi rozwoju Zamawiający naliczy kary 

umowne w wysokości 28 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu 

realizacji. 

7. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć wartości umowy. 
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8. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą 

umowną w wysokości 25% wartości Umowy brutto, w przypadku: 

a) wystąpienia awarii Oprogramowania skutkującego całkowitą utratą danych oraz niemożnością 

dalszej pracy z winy Wykonawcy przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, 

b) braku reakcji na zgłoszone do Wykonawcy zapotrzebowanie przez okres dłuższy niż 7 dni 

kalendarzowych, 

c) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy po uprzednim wezwaniu 

przez Zamawiającego Wykonawcę do wykonywania umowy lub zaprzestania naruszeń. Brak 

reakcji Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania uprawnia 

Zamawiającego do skorzystania z prawa do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

i naliczeniem kary umownej w wysokości 50% wartości Umowy brutto. 

9. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. 

10. Zamawiający może potrącać kary umowne określone w niniejszej Umowie z wynagrodzenia 

ryczałtowego należnego Wykonawcy zgodnie z Umową. O dokonanym potrąceniu Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę. 

11. Prócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

12. W okolicznościach wymienionych w ust. 10. pkt. b) odstąpienie od umowy może nastąpić ze 

skutkiem natychmiastowym. 

13. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 10 może być wykonane w ciągu 30 dni od dnia 

wystąpienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy. 

§6 – SIŁA WYŻSZA 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

2. Żadna ze Stron nie odpowiada za naruszenie postanowień niniejszej Umowy spowodowane 

działaniem Siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia i okoliczności znajdujące się poza 

kontrolą Stron, których Strona nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec, a które 

uniemożliwiają wykonanie zobowiązań umownych. W szczególności za Siłę wyższą uważa się: 

a) trzęsienie ziemi, powodzie, sztormy, huragany, pożary, uderzenia pioruna lub epidemie, 

b) wojny, zamieszki, rewolty, akty sabotażu i terroryzmu, strajki, lokauty, 

c) inne powszechnie obowiązujące akty władzy państwowej. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z zobowiązań określonych Umową, niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 2 dni kalendarzowych, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

Okoliczności Siły Wyższej powinny zostać udokumentowane, w szczególności druga Strona może 

żądać przedstawienia zaświadczeń właściwej władzy.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z działaniem Siły Wyższej uniemożliwiających 

wywiązanie się z zobowiązań którejkolwiek ze stron, okres zobowiązań wynikający z Umowy 

zostanie przedłużony o czas trwania Siły Wyższej. 

§ 7 – KLAUZULA POUFNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich niepublikowanych informacji 

technicznych, organizacyjnych i handlowych, udostępnionych wzajemnie w związku z 

wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do 

wykonania niniejszej Umowy, do zachowania w tajemnicy niepublikowanych informacji, których 

ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie przez Strony mogłoby narazić interesy Stron, w 
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szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych 

dotyczących działalności Zamawiającego oraz danych przetwarzanych w systemach 

informatycznych Zamawiającego. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji 

powszechnie znanych, których pochodzenie może zostać udowodnione lub co do których Strona 

uzyskała pisemną zgodę drugiej Strony na ich ujawnienie. 

2. Zamawiający powierza w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm., dalej jako „Ustawa o ochronie danych”), a także 

w rozumieniu art. 28 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 (dalej jako 

RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r., przetwarzanie danych osobowych przez 

Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prac 

wdrożeniowych oraz polegających na obsłudze serwisowej zgodnie z §1 i §2 niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca na podstawie postanowień ust. 2, uprawniony jest do przetwarzania w formie 

elektronicznej powierzonych danych w zakresie danych osobowych zawartych na nośnikach danych 

stanowiących części składowe lub przynależności programu Expertus
®

 oraz bazy Bibliografia 

publikacji pracowników Instytutu Kardiologii. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej 

obejmuje w szczególności przetwarzanie danych polegające na: podglądzie, edycji, kopiowaniu, 

eksportowaniu i importowaniu, w tym zapisywaniu i opracowywaniu powierzonych danych 

osobowych, a także ich utrwalaniu w postaci tworzenia kopii zapasowych, o ile jest to niezbędne dla 

prawidłowej realizacji umowy, a Przedmiotu umowy nie da się wykonać w inny sposób tj. bez 

przetwarzania tych danych, bądź byłoby to znacznie utrudnione. 

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych, w szczególności 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 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, dalej jako 

„Rozporządzenie”). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 

osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

2) organizacji prac, w tym przetwarzania powierzonych danych osobowych, przez swoich 

pracowników lub podmioty trzecie, z którymi współpracuje na podstawie umowy dalszego 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, z poszanowaniem zasad przejrzystości i 

stosowania metod rozliczalności wykonywanych przez te osoby operacji, w szczególności 

podejmowanych w infrastrukturze Zamawiającego działaniach; 

3) wskazania na żądanie Zamawiającego osoby, która w imieniu Wykonawcy realizowała dane 

czynności w infrastrukturze Zamawiającego, w przypadku zaistnienia incydentu związanego z 

bezpieczeństwem przetwarzanych u Zamawiającego danych osobowych oraz do 

współdziałania z Zamawiającym, bądź wskazanym przeze niego osobami, w celu ustalenia 

wszelkich okoliczności zaistniałego incydentu; 

4)  zachowania w poufności powierzonych mu danych osobowych oraz informacji o 

stosowanych u Zamawiającego środkach bezpieczeństwa, również po ustaniu współpracy 

Stron wynikającej z niniejszej umowy. Powyższy obowiązek zachowania w poufności jest 

nieograniczony w czasie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków zabezpieczających powierzone dane osobowe 

zgodnie z art. 36 – 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz oprogramowania służącego do 

przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych zgodnego w wymogami 
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Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 5, w szczególności w zakresie wykonywania czynności poza 

obszarem przetwarzania danych osobowych Zamawiającego.  

7. W przypadku zaistnienia konieczności przekazywania powierzonych danych osobowych pomiędzy 

Stronami drogą mailową, pliki zawierające dane osobowe mogą być przesyłane po uprzednim 

zabezpieczeniu ich hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków, w tym dużych i małych liter oraz 

cyfr lub znaków specjalnych, oraz z wykorzystaniem metod szyfrowania, ustalonych pomiędzy 

Stronami. 

8. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do wskazania osób uprawnionych do przetwarzania 

danych osobowych powierzonych na mocy niniejszej Umowy i nadania im pisemnych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 37 Ustawy oraz do prowadzenia ewidencji tych 

upoważnień, o której mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy. Osoby upoważnione, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, zostaną przeszkolone przez Zamawiającego w zakresie zagadnień dotyczących ochrony 

danych osobowych oraz zobowiązane do zachowania w poufności tych danych oraz informacji o 

sposobach ich zabezpieczenia, zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania wglądu do ewidencji osób upoważnionych i wydanych upoważnień, o których mowa w 

niniejszym ustępie, a także prawo żądania kopii dokumentów, o których mowa w tym zdaniu. 

Najpóźniej z chwilą wygaśnięcia bądź rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kopie wystawionych przez siebie upoważnień oraz prowadzonej ewidencji osób 

upoważnionych. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób przez siebie upoważnionych 

jak za działania lub zaniechania własne. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli lub jej zlecenia podmiotowi 

zewnętrznemu, w tym kontroli w siedzibie Wykonawcy, w zakresie zgodności przetwarzania 

powierzonych danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z 

regulacjami niniejszej umowy. O terminie kontroli Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 

nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą kontroli. 

11. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, w całości lub w jakiejkolwiek części, przez 

Wykonawcę podmiotom trzecim (podwykonawcom), bez pisemnej zgody Zamawiającego, jest 

zabronione. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zgody na dalsze powierzenie 

przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na piśmie z tym 

podmiotem, umowę dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, bądź ująć w umowie z 

tym podmiotem, regulacje dotyczące dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 

analogiczne jak w niniejszym paragrafi.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich powierzonych danych osobowych, zarówno 

papierowych, jak i elektronicznych (płyty CD/DVD, pamięci flash), w tym ich kopii oraz trwałego 

usunięcia powierzonych danych osobowych w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie z nośników 

danych jak również utylizacji nośników danych, z których usunięcie danych osobowych nie było 

możliwe, w terminie 7 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy. W przypadku trwałego 

usunięcia danych z nośników oraz utylizacji nośników, na których nie było możliwe usunięcie danych, 

Wykonawca w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, przekaże kopie podpisanych przez osobę 

upoważnioną przez Wykonawcę protokołów usunięcia przedmiotowych danych lub utylizacji 

nośników, zawierających opis sposobu zniszczenia oraz zastosowane do tego celu rozwiązania. 

13. W terminie 7 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

złożenia i przesłania na adres siedziby Zamawiającego pisemnego oświadczenia o następującej treści: 

„……………………………………………………. oświadcza, że dokonał zniszczenia wszelkich 

danych osobowych powierzonych do przetwarzania w związku z realizacją umowy, zawartej z 

Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w 

dniu …………… nr …………………………, jak również ich kopii, a także dokonała utylizacji 
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wszelkich nośników danych, z których usunięcie powierzonych danych osobowych nie było 

możliwe”. 

14. Wykonawca, zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym, w szczególności przekazywać niezbędne 

informacje, które żąda od Zamawiającego uprawniony organ kontrolny, a które są związane z 

Przedmiotem umowy, lub które dotyczą wiedzy, jaką posiada Wykonawca w przedmiocie 

zastosowanych przez Wykonawcę u Zamawiającego rozwiązań, realizowanych w oparciu o niniejszą 

Umowę.    

15. Czynności, o których mowa w ust. 13-15, stanowią realizację umowy. Za nośniki podlegające 

utylizacji oraz za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 13-15, Wykonawcy nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie. 

16. Wykonawca oświadcza, że na żadnym etapie realizacji niniejszej umowy, nie będzie dochodziło do 

transferowania przez niego do państw trzecich, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 

lub RODO, jakichkolwiek powierzonych mu danych osobowych, w szczególności, że przy realizacji 

niniejszej umowy, nie będzie posługiwał się podmiotami trzecimi, mającymi siedzibę poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

17. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 186, ze zm.), Wykonawca jest zobowiązany do zachowania 

w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

także po śmierci pacjenta. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego wysłanego drogą 

elektroniczną na adres: …………………..…  lub na piśmie listem poleconym, z następującymi 

zastrzeżeniami: 

1) w przypadku naruszenia ochrony danych Wykonawca informuje Zamawiającego bez jego 

żądania nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia. 

2) w przypadku terminów nałożonych na Zamawiającego przez organ administracji lub sąd 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 

pozwalającym Zamawiającemu na zachowanie terminu wskazanego przez organ administracji 

lub sąd. 

19. Wykonawca, z uwagi na konieczność stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów RODO, 

uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, powinien wdrożyć odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym 

między innymi w stosownym przypadku zapewnić: pseudoanonimizację i szyfrowanie danych 

osobowych, zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 

systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych 

i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Wykonawca obowiązany jest 

regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających 

zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.  

20. Wykonawca zobowiązany jest pomóc Zamawiającemu wywiązać się z ewentualnego obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych 

w rozdziale III RODO jeśli dotyczy to przetwarzania danych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy.  

21. Wykonawca zobowiązany uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

22. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwić Zamawiającemu 
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lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, 

i przyczynia się do nich. 

23. Rażące naruszenie obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych przez 

Wykonawcę może stanowić wypowiedzenie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Wykonawcy. 

24. W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje którykolwiek z 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z przepisów o ochronie danych osobowych, czego 

konsekwencją jest postępowanie administracyjne, cywilne lub karne w związku z przetwarzaniem 

powierzonych danych osobowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

brutto nie wyższej niż wartość umowy za każde stwierdzone naruszenie. 

25. W przypadku gdyby wysokość szkody Powierzającego przekroczyła wysokość kary umownej, 

Powierzający ma prawo do odszkodowania w pełnej wysokości. 

26. Strony oświadczają, że z dniem wejścia nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, 

dokonają wszelkich niezbędnych zmian w umowie celem dostosowania umowy do aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

§ 8 - SPOSOBY KOMUNIKACJI 

1. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż pisemna korespondencja między nimi kierowana będzie na 

adresy podane w komparycji Umowy.  

2. Bieżąca komunikacja Stron w trakcie realizacji Umowy może odbywać się telefonicznie, pocztą 

elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W tym celu Strony podają następujące numery telefonów 

i faksów oraz adresy poczty elektronicznej: 

Zamawiający: Wykonawca: 

  

  

  

3. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie, powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu 

korespondencyjnego lub danych kontaktowych, o jakich mowa w ust. 1 i 2, pod rygorem uznania 

korespondencji skierowanej na ostatni znany adres lub numer faksu Strony za doręczoną.  

4. Korespondencję uznaje się za doręczoną w dniu: 

a) dokonania pierwszej adnotacji o odmowie podjęcia przesyłki (lub adnotacji równoważnej), 

b) drugiego awizowania przesyłki w przypadku jej niepodjęcia w terminie, 

c) w dniu wysłania wiadomości pocztą elektroniczną lub wysłania pisma za pośrednictwem faksu. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje utrzymywać prawidłowo funkcjonującą infrastrukturę techniczną, 

niezbędną do komunikacji telefonicznej, faksowej oraz poprzez pocztę elektroniczną.  

§9 – ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy, Strony 

będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień. 

2. W trakcie trwania Umowy, Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych 

problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu 

interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu 

niniejszej Umowy. 

3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego, ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§10 – PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału Podwykonawców. 

2.    Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków 
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wynikających z niniejszej umowy. 

§11 – PRAWA AUTORSKIE 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, z późn. 

zm.), zwany dalej „Utworem”, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

każdorazowo włącza Utwór do posiadanej przez Zamawiającego bezterminowej licencji do 

korzystania z programu Expertus na polu eksploatacji określonym, jako pełna obsługa Bazy tj.: 

wprowadzanie, edycja, powielanie, drukowanie i przekształcanie oraz udostępnianie danych w 

sieciach komputerowych, a także tworzenie wykazów bibliografii wg różnych kryteriów i eksport 

danych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowanie, nie narusza jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, 

prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do 

udzielania licencji na Oprogramowanie i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku 

roszczeń osób trzecich. 

§12 – ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:  

a) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje 

upusty, 

b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, 

przejęcia itp.), 

c) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen brutto proporcjonalnie do 

zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. 

§13 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

3. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                   Wykonawca: 

 


