UUG/......../2018
Stały dostęp do sieci Internet dla 90 stanowisk w ramach trwałości projektu „Internet
szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”
w ramach działania 8.3 POIG
zawarta dnia .........................................2018 roku pomiędzy:
Gminą

Celestynów

z

siedzibą

ul.

Regucka

3,

05-430

Celestynów,

NIP 532 – 105 – 76 – 50; REGON: 013268965 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów – Agnieszki Kurek
zwaną dalej „zamawiającym”
a:
…………………..z siedzibą w ……………………………………………………..,
NIP: ………………, REGON …………., reprezentowanym przez:
zwanym dalej „wykonawcą”
zwanymi dalej indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
§1
Przedmiot umowy.
1.

Przedmiotem zamówienia jest

usługa stałego dostępu do sieci Internet we wskazanych przez

zamawiającego 90 lokalach znajdujących się na terenie Gminy Celestynów.
2.

Lokalizację dostarczenia sygnału internetowego stanowi Załącznik nr 1 do umowy, który stanowi
jej integralną część.
§2
Zobowiązania stron.

1. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia jak i w trakcie realizacji umowy będzie
zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz 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.
2. Wykonawca zapewni dostęp do sieci Internet we wszystkich wskazanych lokalach poprzez sieć
połączoną z urządzeniami komputerowymi (stacjonarnymi) zakupionymi przez zamawiającego
i przekazanych Beneficjentom.
3. Wykonawca musi dysponować odpowiednią infrastrukturą teletransmisyjną zapewniającą szybkie
i sprawne uruchomienie usługi, a wybór technologii dostarczenia usługi pozostaje w gestii
wykonawcy.
4. Zaproponowane przez wykonawcę rozwiązanie może ograniczyć dostęp do sieci Internet ze względu
na ilość przetransferowanych danych - minimalny ograniczenie transferu 12 GB miesięcznie.
5. Wykonawca dokona aktywacji łączy internetowych oraz zapewni dostęp do sieci Internet przez
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez okres 24 miesięcy dla lokalizacji wskazanych
w załączniku nr 1 do umowy.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje również: montaż, konfigurację, dostawę sygnału internetowego
i uruchomienie usługi w lokalach Beneficjentów.
7. Zamawiający określa minimalne parametry dla wykonania przedmiotu zamówienia:
7.1. szybkość transmisji do komputera Beneficjenta 1024 kb/s -szybkość transmisji od komputera
Beneficjenta 256 kb/s (przepustowość gwarantowana) przy czym prędkość przesyłania danych
będzie uzależniona od modemu, zasięgu sieci operatora, obciążenia siły nadawczej, siły
odbieranego sygnału, warunków atmosferycznych z wyłączeniem niesprzyjających warunków
atmosferycznych i chwilowych zajętości sieci;
7.2. w przypadku okresowej niemożności realizacji usługi na założonym poziomie dopuszcza się
obniżenie parametrów usługi na szybkość transmisji do komputera Beneficjenta 120 kb/s szybkość transmisji od komputera Beneficjenta 120 kb/s z zastrzeżeniem iż łączny okres dostępu
o obniżonych parametrach nie przekroczy 5 miesięcy przez cały okres 24 miesięcznej umowy,
oraz łączna ilość punktów o obniżonych parametrach nie przekroczy 30% wszystkich punktów
dostępowych przewidzianych w ramach 24 miesięcznej umowy.
8.

W kwestii technicznego montażu wykonawca będzie kontaktował się z Beneficjentami i wykona
wszelkie prace montażowe wszystkich elementów

koniecznych do uruchomienia sygnału

internetowego w miejscach ich zamieszkania.
9.

Wykonawca na własny koszt i ryzyko zakupi i zainstaluje w lokalizacjach Beneficjentów wszelkie
urządzenia niezbędne do uruchomienia usługi. Wymagane jest aby urządzenia dostępu radiowego
miały możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. W przypadku słabego poziomu sygnału,
uniemożliwiającego uzyskanie dostępu do kanału szerokopasmowego wykonawca dostarczy
i zamontuje odpowiedni system antenowy. Użyte do realizacji zamówienia urządzenia muszą być
fabrycznie nowe oraz spełniać PN.

10. Wykonawca dokona konfiguracji łączy bezpośrednio w miejscach zainstalowania przy dostarczeniu
pełnego zestawu urządzeń wymaganych do skonfigurowania podłączenia Internetu.
11. Dostarczony zestaw urządzeń będzie skonfigurowany w taki sposób by działał bez obsługowo,
co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy
i umożliwić realizację usługi korzystania z sieci Internet.
12. Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia dostarczy
wykonawca i poniesie wszelkie z tym związane nieprzewidziane koszty w ramach umownego
wynagrodzenia, zgodnie z § 5 ust.1.
13. W trakcie wykonywania montażu przedmiotu zamówienia w lokalach lub siedzibach Beneficjentów,
wykonawca powinien przyjąć najdogodniejsze rozwiązania, powodując jak najmniejsze szkody
wynikłe z realizacji robót montażowych.
14. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie obowiązywania umowy. Czas reakcji serwisu
na zgłoszenie telefoniczne beneficjenta:
14.1. jeżeli zgłoszenie nastąpi w godz. 8.00-16.00 - reakcja do godz. 18.00 bieżącego dnia roboczego,
14.2. jeżeli zgłoszenie nastąpi w godz. 16.00-20.00 - reakcja do końca następnego dnia roboczego.

15. Wykonawca musi udostępnić użytkownikom aplikację internetową umożliwiającą generowanie
zgłoszeń i zapytań związanych z użytkowaniem internetu. Czas reakcji na zgłoszenie w systemie
helpdesk nie może by dłuższy niż 2 godziny od złożenia zgłoszenia/zapytania. Jako czas reakcji
rozumie się udzielenie odpowiedzi/wyjaśnienia w systemie w formie elektronicznej, pisemnej bądź
telefonicznej (w tym przypadku musi pojawić się potwierdzenie rozmowy w systemie). Beneficjent
musi mieć możliwość oceny udzielonej pomocy: np. temat rozwiązany, zakończony, odpowiedź
niewystarczająca. Wykonawca musi świadczyć usługę hostingową wyżej wymienionej aplikacji
internetowej. Aplikacja musi zawiera funkcjonalności:
15.1. dodawanie, wyświetlanie, filtrowanie, zamykanie zgłoszeń,
15.2. przechowywanie historii zgłoszeń i odpowiedzi na zgłoszenia,
15.3. system powiadomień mailowych,
15.4. możliwość wglądu do zgłoszeń i odpowiedzi na zgłoszenia przez osoby wydelegowane przez
zamawiającego.
16. W przypadku zmiany lokalizacji Beneficjenta na innego na terenie Gminy Celestynów wykonawca
będzie zobowiązany do przeniesienia świadczenia usługi do nowej lokalizacji w terminie nie
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zmiany, pod warunkiem posiadania
pozytywnych warunków technicznych. Każdorazowe zgłoszenie zmiany lokalizacji wraz ze
wskazaniem nowej lokalizacji dokonuje zamawiający w formie pisemnej.
17. W przypadku zmiany Beneficjenta wykonawca dokona likwidacji usługi w terminie 5 dni licząc od
dnia zgłoszenia.
§3
Termin realizacji umowy.
1.

Termin wykonania umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

2.

Wykonawca będzie świadczył przez okres 24 miesięcy od dnia uruchomienia usługę dostępu
do sieci Internet w lokalach Beneficjentów.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia procesu instalacji oraz uruchomienia sygnału
w siedzibach Beneficjentów nie później niż …………………………………
§4
Odbiory

1.

Terminy dostaw i montażu zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internetu
w
i

lokalach,

wykonawca

uruchomionych

uzgodni

zestawów

bezpośrednio

urządzeń

z

Beneficjentami.

umożliwiających

dostęp

do

Odbiór
sieci

dostarczonych

Internet

zostanie

przeprowadzony bezpośrednio w lokalizacjach z udziałem przedstawiciela zamawiającego,
wykonawcy i Beneficjenta. Z w/w czynności będą sukcesywnie spisane częściowe protokoły
odbioru

podpisane

przez

przedstawicieli

obu

stron

(zamawiającego

i wykonawcy).
2.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia telefonicznie zamawiającego o gotowości do
odbioru poszczególnych części zamówienia na minimum 2 dni przed datą planowanego odbioru.

3.

Wykonawca przygotuje dla zamawiającego częściowe protokoły odbioru.

4.

Zamawiający przeprowadzi odbiory częściowe w terminie 7 dni od daty aktywowania usługi
u wszystkich Beneficjentów, podpisane przez obie Strony bez zastrzeżeń.

5.

Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru
spisanym przez wykonawcę i zamawiającego na podstawie częściowych protokołów odbioru
spisanych w lokalach Beneficjentów.

6.

W przypadku niespełnienia warunków odbioru zainstalowane urządzenia zostaną wymienione na
nowe, wolne od wad w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru końcowego. Koszt wymiany
pokrywa wykonawca. Z czynności odbioru wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy
protokół odbioru.
§5
Wynagrodzenie.

1.

Strony zgodnie ustalają łączną wartość wynagrodzenia wykonawcy za świadczenie usługi
na

podstawie

złożonej

…………………złotych),

23

%

oferty

w

wysokości

VAT

co

stanowi

………………………..netto

kwotę

brutto

(

słownie:

………………….zł

(słownie:

…………………………………….złotych), w tym:
1.1. abonament za 1 miesiąc korzystania z sieci Internet przez Beneficjentów Ostatecznych 90
przyłączy ……………… zł netto (słownie: …………………..złotych) + podatek VAT 23 % co stanowi
kwotę brutto ……………………………...zł (słownie: …………………………………….złotych).
2.

Zmiana stawki podatku VAT powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto.

3.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane
ze świadczeniem usługi min:

3.1. koszt świadczenia usługi w tym koszt dostępu do sieci Internet, asysty i wsparcia technicznego,
3.2. koszt utrzymania na niezmienionym poziomie sprawności i jakości usługi,
3.3. koszty uruchomienia usługi w związku ze zmianą lokalizacji Beneficjenta, likwidacją i pozostałych
świadczeń wykonawcy w ramach Umowy.
4.

Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 ustalone w wyniku zapytania ofertowego, stanowi kwotę
nieprzekraczalną, wiążącą Strony przez okres obowiązywania Umowy i nie może ulec zmianie
z zastrzeżeniem ust. 2.

5.

Wykonawca zablokuje w dostępie do Internetu wszelkie dodatkowo płatne usługi typu SMS,
połączeń głosowych na aktywnych kartach, które powodują lub mogą powodować w przyszłości
obowiązek zapłaty jakichkolwiek opłat ponad kwotę wynagrodzenia określonego w ust. 1.
§6
Płatność

1.

Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana z chwilą realizacji dostępu
do sieci Internetu wszystkich lokalizacji (ustala się termin ……………………….), potwierdzone
protokołem odbioru przez wykonawcę i zamawiającego na podstawie częściowych protokołów
odbioru spisanych w lokalach Beneficjentów. Opłata abonamentowa za używanie usługi
internetowej płatna będzie miesięcznie przez cały okres 24 miesięcy.

2.

Zapłata za usługi nastąpi na podstawie faktur obejmujących łącznie rozliczenie świadczenia usługi
w okresie rozliczeniowym wszystkich Beneficjentów.

3.

Zamawiający zapłaci za świadczoną usługę w następujący sposób:

3.1. za świadczenie usługi (abonament) w lokalizacjach 90 Beneficjentów w formie miesięcznej
zgodnie z § 5 ust. 1.1. Rozpoczęcie naliczania od uruchomienia świadczenia pełnego zakresu
usługi – stwierdzonej protokołem odbioru.
4.

Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewów na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.

5.

Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

6.

Pierwsza faktura wystawiona zostanie zgodnie ze świadczeniem usługi proporcjonalnie do liczby
dni, w których użytkownicy mogli korzystać z usługi i dostępu do Internetu.

7.

Faktury musza zawierać dane identyfikacyjne: Nabywca: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3,
05-430

Celestynów,

NIP

532-105-76-50;

Odbiorca

faktury:

Urząd

Gminy

w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
8.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę przy pomocy podwykonawcy
zamawiający zapłaci wykonawcy należne mu wynagrodzenie, zgodnie z postanowieniami ust. 1,
po okazaniu przez wykonawcę dowodu zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonaną przez
niego pracę.

9.

Wykonawca
z

mając

możliwość

uprzedniego

ustalenia

wszystkich

warunków

związanych

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.
§7
Odpowiedzialność i kary umowne.
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
zarówno za działania albo zaniechania własne jak i ewentualnych podwykonawców, którymi
posługuje się przy wykonywaniu umowy.

2.

Umowa jest uważana za należycie wykonaną, jeżeli wykonywane są łącznie wszystkie świadczenia
wykonawcy w sposób zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” i zawartą umową.

3.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:

3.1. w wysokości 0,05 % łącznej kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
w

rozpoczęciu

świadczenia

pełnego

zakresu

usługi

u

wszystkich

Beneficjentów

tak jak w przypadku zmiany lokalizacji przez Beneficjenta,
3.2. w wysokości 0,05% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień
przerwy w świadczeniu usługi wynikającej z nie usunięcia Problemu Technicznego w danej
lokalizacji Beneficjenta.
3.3. w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 w przypadku
odstąpienia zamawiającego od Umowy wskutek okoliczności zawinionych przez wykonawcę.
4.

Zamawiający nie naliczy kar umownych w następujących przypadkach:

4.1. wystąpienia

Siły

Wyższej,

rozumianej

jako

zdarzenie

nagłe,

niezależne

od

woli

Stron,

uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, któremu nie można było zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności.
4.2. zawinione przez użytkownika uszkodzenie sprzętu powodujące przerwę w świadczeniu usługi.

5.

Zamawiający ma prawo żądania od wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości
powstałej szkody, jeżeli należne kary umowne są mniejsze od tej szkody.

6.

Naliczone wykonawcy kary umowne będą płatne w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania
wykonawcy do zapłaty.

7.

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% łącznej wartości umowy brutto
określonej w § 5 ust.1, zamawiający może odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

8.

Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania usługi.

9.

Kary umowne określone w Umowie zamawiający ma prawo potrącić wykonawcy z należnego mu
wynagrodzenia.
§8
Podwykonawcy

1.

Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługę, którą wykonuje przy
pomocy podwykonawców.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku
z

wykonywanymi

przez

Podwykonawcę

czynnościami

lub

przy

okazji

ich

wykonywania,

a będącymi, w szczególności następstwem działania podwykonawcy, niedbalstwa lub braku
należytej staranności.
3.

W

przypadku

podwykonawstwa,

udokumentowaniu

przez

zamawiający

wykonawcę

płatności

ureguluje
dla

należność

podwykonawców

wykonawcy,
(lub

po

dalszym

podwykonawcom).
4.

Wykonawca wystawi fakturę zamawiającemu po dokonaniu zapłaty podwykonawcy.

5.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić każdorazowo zamawiającego o zawarciu
umowy z podwykonawcą oraz przedstawić umowę wraz z załącznikami zamawiającemu.
§9
Warunki zmiany umowy.

1.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących
przypadkach:

1.1.

zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie z przyczyn niezależnych
od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń,
potwierdzonych protokolarnie;

1.2.

jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna,
eksploatacyjna);

1.3.

jeżeli wystąpiły okoliczności, których Strony przy dołożeniu należytej staranności na dzień
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które
nastąpiły w czasie realizacji zamówienia.

2.

Dopuszcza się również zmiany w sprzęcie aktywnym wynikające z nie dostępności oferowanego
produktu z zastrzeżeniem, że oferowane parametry muszą spełniać wymagania oferowanego
w postępowaniu lub muszą być lepsze.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następującym zakresie:

3.1.

zmiany

terminu

płatności

z

przyczyn

niezależnych

od

zamawiającego,

w

tym

w szczególności w wyniku zadziałania okoliczności Siły Wyższej,
3.2.

wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, spowodowanego okolicznościami Siły
Wyższej.
§ 10
Odstąpienie od umowy.

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:

1.1. Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu umowy, nie dochowując terminu, o którym
mowa w § 3 ust. 3. W terminie 30 dni o ile opóźnienie to przekroczy 5 dni kalendarzowych;
1.2. Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy;
1.3. zaistnieje

istotna

zmiana

okoliczności

powodującej,

że

wykonanie

umowy

nie

leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej.

3.

Odstąpienie przez zamawiającego od umowy nie ogranicza go w możliwości dochodzenia od
wykonawcy kar umownych oraz odszkodowania, o których mowa w § 7.
§ 11
Gwarancja i serwis

1.

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi
dostępu do sieci Internetu objęte będą bezpłatną gwarancją przez okres obowiązywania niniejszej
umowy. W związku z powyższym wykonawca udziela gwarancji na poprawne funkcjonowanie
sygnału na okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, że

okres gwarancji dla terminali wyniesie

24 miesięcy.
2.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania napraw
gwarancyjnych

u

Beneficjentów,

których

celem

jest

przywrócenie

łącza

internetowego

i rozwiązania zaistniałych problemów w sposób bezpośredni lub jeżeli będzie to możliwe w sposób
zdalny.
3.

Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis i alarmowy numer telefonu czynny
7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę i wykonywać będzie bezpłatne naprawy
w lokalizacjach Beneficjentów przez okres obowiązywania niniejszej umowy.

4.

W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub usterek w sposób zdalny, wykonawca usuwa je
w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (z możliwością przedłużenia tego okresu o czas
naprawy urządzeń na które udzielona jest gwarancja producenta).

5.

Wymiana

uszkodzonych

lub

wadliwych

części

odpowiadających

za

łącze

internetowe

z wyłączeniem karty sieciowej, wykonawca dokona na własny koszt w ciągu 5 dni roboczych od
chwili stwierdzenia uszkodzenia wymagającego naprawy z możliwością przedłużenia tego okresu
o czas naprawy urządzeń, na które udzielona jest gwarancja producenta.
6.

Z każdej czynności serwisowania sporządzony zostanie protokół potwierdzający wykonanie usługi
podpisany przez Beneficjenta i wykonawcę.

7.

W przypadku gdy naprawa wykonywana jest zdalnie potwierdzenie jej wykonania nie wymaga
podpisu Beneficjenta - wykonawca zobowiązany jest jednak odnotować zaistniałą sytuację
w odpowiednim protokole.

8.

Zamawiający we własnym zakresie będzie dokonywał kontroli sposobu i zakresu serwisowania
urządzeń aktywnych i oprogramowania przez wykonawcę.

9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z awariami łącza, naprawą i wymianą sprzętu łącznie
z dojazdem i zamontowaniem sprzętu u Beneficjenta, o ile awaria nie powstała z przyczyn
leżących po stronie użytkownika usługi.

§ 12
Rękojmia za wady fizyczne i prawne.
1.

Wykonawca

jest

odpowiedzialny

względem

zamawiającego

za

wszelkie

wady

fizyczne

i prawne dostarczonego sprzętu , w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające m.in.
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej w tym praw autorskich, patentów
pozostających w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium RP.
2.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących przedmiotu niniejszej umowy,
wykonawca zrekompensuje zamawiającemu, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione
w

związku

ze

skierowaniem

przeciwko

niemu

roszczeń

odszkodowawczych,

zwalniając

zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
§ 13
Poufność.
1.

Wykonawca

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim,

w tym także nie upoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie
lub w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania,
w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje
takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących
przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie jest objęty
fakt zawarcia umowy oraz jej warunki umowy.
2.

Ujawnienie przez wykonawcę jakiejkolwiek informacji poufnej innym niż opisane powyżej osoby
fizyczne lub prawne, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że są
to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia
postanowień Umowy.

3.

Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie
bezterminowo.

4.

Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o zakresie ujawnionych informacji oraz
danych podmiotu, któremu informacje zostały ujawnione. Ponadto wykonawca zobowiązuje się do
przedstawienia zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem.

5.

Wykonawca

uprawniony

jest

do

podawania

w

swoich

materiałach

informacyjnych

reklamowych informacji o wykonanej dostawie na rzecz zamawiającego a także do przedstawienia
zamawiającego na swojej liście referencyjnej, po prawidłowym wykonaniu dostawy oraz po
uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania danych Beneficjentów osobom trzecim m.in.
w celach marketingowych oraz przetwarzania posiadanych danych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
§ 14

1.

Zamawiający oraz Wykonawca powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej umowy, zgodnie z 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 (L 119/1). W zaistniałej
sytuacji Zamawiający oraz Wykonawca będą pełnili względem siebie odpowiednio funkcję
Administratora danych bądź Podmiotu przetwarzającego.

2.

Strony niniejszej umowy zobowiązują się wzajemnie przetwarzać powierzone im dane osobowe
zgodnie z niniejszą umową, wyżej wskazanym rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3.

Każda ze Stron ma prawo przetwarzania danych osobowych przekazanych przez drugą Stronę
wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania lub o powiązywania umowy, bądź do dnia
przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Strony zgodnie oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi wyżej
wskazanego rozporządzenia.
5. Każda ze Stron ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez drugą Stronę przy przetwarzaniu
i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej umowy.
6. Strony udostępniają sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków wskazanych w niniejszej umowie.
7. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom, jedynie w celu wykonania niniejszej umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.

§ 15
Inne postanowienia.
1.

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są:

1.1. Lokalizacja Beneficjentów – Załącznik Nr 1 do Umowy,
1.2. Oferta wykonawcy – Załącznik Nr 2 do Umowy,
1.3. Zapytanie ofertowe – Załącznik Nr 3 do umowy.
2.

Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
zamawiającego.

3.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

4.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

5.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
zamawiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

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

WYKONAWCA

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

