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Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.
2164 ze zm.).

1.
2.
3.
4.

5.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę: ……………….
Szczegółowy zakres zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy określa opis przedmiotu zamówienia
stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.
Wymagany termin realizacji całości przedmiotu umowy do dnia ……….. r.
Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe dla tego typu działalności kwalifikacje,
oraz wymagane przepisami szczególnymi uprawnienia i zezwolenia oraz dysponuje wiedzą
i zasobami ludzkimi potrzebnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy z należytą
starannością uwzględniającą zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

§2
Osoby uprawnione do kontaktów
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
p.…………………………..………… tel. ……………., e-mail: ……………………..
2) po stronie Wykonawcy:
p. …………………………….........….., tel. ……..…, e-mail:……………………..….
p. …………………………….........….., tel. ……..…, e-mail:……………………..….
2. Strony oświadczają, iż osoby, wymienione w ust. 1, są upoważnione przez Strony do dokonywania
czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany
umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
§3
Wynagrodzenie
1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie
brutto ………. zł (słownie brutto: ……………….), w tym podatek VAT …%, zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy .
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym
wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy (m.in. wartość usługi z
podatkiem VAT oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych) nawet, jeśli czynności te nie
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zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość
uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł
przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy
chyba, że konieczność podwyższenia wynagrodzenia wynika z okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający lub osoby, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po
podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30
dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury
VAT z kserokopią bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4 spowoduje
ponowne naliczenie 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowych lub
brakujących dokumentów.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego
prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem
nieważności.
§4
Kary umowne
W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo
do naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w
terminie realizacji zamówienia.
W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu
umowy,
potrącając
kwotę
kar
umownych
wyliczoną
zgodnie
z
zapisem
w ust. 1 bezpośrednio z faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża
zgodę. Powstała należność, wynikająca z naliczonej kary umownej będzie potrącana z faktury VAT
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o nałożonej karze i jej wysokości.
W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§5
Odpowiedzialność
1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu Umowy będzie wykorzystywał jedynie
materiały, dane i informacje, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, majątkowych lub osobistych praw
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autorskich, innych praw własności intelektualnej lub danych osobowych osób trzecich. Gdyby
doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały
naruszone, ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt roszczeń osób trzecich z tytułu
naruszenia ich praw wskutek nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, a w razie
zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego roszczeń –
do bezzwłocznego zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz
związanych z tym wydatków, w tym kosztów postępowań. Wykonawca zobowiązuje się nadto do
przystąpienia na swój koszt do każdego postępowania toczącego się z udziałem Zamawiającego
będącego konsekwencją realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskiwania wszelkich niezbędnych dokumentów w tym:
pozwoleń, zgód, umów wynikających z realizacji niniejszej umowy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za niedopełnienie warunków formalnych przez Wykonawcę.
4. W przypadku, w którym Wykonawca będzie przekazywać dane z bazy danych, o której mowa w
ust. 1 powyżej, Strony podpiszą stosowną umowę na przetwarzanie danych osobowych.
§6
Prawa autorskie
1. Z chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego oraz zapłaty wynagrodzenia należnego zgodnie z
Umową Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej
Umowy własność wszystkich egzemplarzy utworów powstałych w ramach wykonania Przedmiotu
Umowy oraz majątkowe prawa autorskie do tych utworów, a także prawo do nieograniczonego w czasie
i przestrzeni korzystania i rozporządzania tymi utworami na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, na kasetach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą lub techniką cyfrową, w tym wytwarzanie egzemplarzy na
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tych form zapisu;
3) wszelkie nadawanie lub reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting
lub webcasting);
4) wszelkie publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem
satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne lub inne urządzenia i systemy, z lub
bez możliwości zapisu;
5) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
6) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
7) wypożyczanie, najem, wymiana nośników, na których dzieło utrwalono.
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2. Wykonawca udziela nadto Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania
osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów powstałych w ramach niniejszej
Umowy, na polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie.
3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworów,
tj. w szczególności prawa do autorstwa utworów lub ich części, prawa decydowania o pierwszym
publicznym udostępnieniu utworów, a także zezwala Zamawiającemu na naruszenie integralności
utworów.
4. Z chwilą przeniesienia praw, o czym jest mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
własność wydanych mu egzemplarzy utworów.
5. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez Wykonawcę Przedmiot umowy będzie wolny od
jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, oraz zobowiązuję się, iż w przypadku zgłoszenia wobec
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych tych osób,
praw własności intelektualnej albo dóbr osobistych, na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi
wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia faktów podnoszonych w roszczeniu. W razie
stwierdzenia, że Wykonawca rzeczywiście naruszył prawa autorskie lub pokrewne, prawa własności
intelektualnej albo dobra osobiste osoby trzeciej, Zamawiający może zażądać, aby ykonawca pokrył
roszczenia takiej osoby trzeciej, a także aby zwrócił Zamawiającemu poniesione przez niego
uzasadnione koszty obrony przed tymi roszczeniami. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do
wstąpienia w miejsce Zamawiającego do ewentualnego procesu sądowego.
§7
Zmiany
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§8
Spory
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy, których nie udałoby się rozstrzygnąć
Stronom ugodowo, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§9
Cesja wierzytelności
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia, w szczególności w sytuacji gdy:
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zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy,
Wykonawca opóźnia się w wykonaniu prac objętych umową tak dalece,
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym
– bez wyznaczania przez Zamawiającego dodatkowego terminu.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przed złożeniem
oświadczenia
o
odstąpieniu
od
Umowy
Zamawiający
obowiązany
jest poinformować pisemnie Wykonawcę o zaistnieniu okoliczności upoważniających
do odstąpienia od Umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku możliwości
wyboru osoby wskazanej w §1 ust. 4, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tytułu realizacji
umowy.
1)
2)
3)
4)

§ 11
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Ludwiniak, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13
89;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową realizacji usługi/umowy.

1.
2.

§ 12
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Znak sprawy: A-AZ-22-1434/18
Zamawiający
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Wykonawca

Załączniki do umowy:
- Oferta Wykonawcy
- Opis przedmiotu zamówienia.
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