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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

UMOWA NR……….. 

 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w dniu _______________ 2019 roku 

 

pomiędzy: 

 

Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, 

wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem           

RIK 117/2019, posiadającą nadany nr NIP:  5213878781 oraz nr REGON: 384561270, zwaną dalej  „Zamawiającym” lub 

„WFDiF”, 

 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________________   

  

a 

 

Wykonawcą / Konsorcjum: 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

oraz [gdy Konsorcjum] 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

zwanym dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez: 

_________________________________________________________   

 

_________________________________________________________   

[gdy Konsorcjum] lidera Konsorcjum –  _____________w imieniu, którego działa ____________  – ____________ 

zwanymi również dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”.  

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 15/ZPP/2019, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w trybie art. 138 o, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm - zwanej dalej: „Ustawą Pzp”). 
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§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego doradztwa prawnego (zwanego dalej także łącznie 
„Usługą”) poprzez udzielanie porad i konsultacji w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
dotyczącego realizowanego przez Zamawiającego projektu (dalej: „Projekt”) nr POPC.02.03.02-00-0015/18-00 pod 
nazwą „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial 
intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” - w ramach 
„Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

2. Usługa  obejmuje  w szczególności: 

1) doradztwo w zakresie czynności w ramach przygotowania i przeprowadzenia minimum dziesięciu postępowań                         
o udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem, w szczególności, przepisów Ustawy pzp, Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz obowiązujących u Zamawiającego 
wewnętrznych aktów normatywnych; 

2) wydawanie opinii i przygotowywanie projektów umów niezbędnych do realizacji Projektu oraz projektów 
dokumentacji przetargowej w zakresie formalno-prawnym w ramach postępowań, o których mowa powyżej; 

3) wsparcie prac komisji przetargowych i zespołów powoływanych w zakresie oceny spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert w ramach postępowań, o których mowa powyżej, 

4) w zakresie określonym przez Zamawiającego, wykonywanie innych czynności doradczych związanych z realizacją 
Projektu, w tym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez 
WFDiF  w ramach Projektu; 

5) doradztwo w negocjacjach warunków zawieranych umów o zamówienie publiczne; 

6) opracowanie i wydawanie opinii nt. projektów umów w sprawie zamówienia publicznego w zakresie wymogów 
określonych w przepisach ustawy Kodeks cywilny, prawo zamówień publicznych oraz innych przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego; 

7) opiniowanie aktów prawnych związanych z obszarem zamówień publicznych, w szczególności związanych                           
z zamówieniami w obszarze teleinformatycznym (zaawansowane technologie informatyczne); 

8) reprezentacja Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi wskutek wnoszenia 
środków ochrony prawnej przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

9) analiza bieżących zmian prawnych i bieżącego orzecznictwa celem przedstawienia Zamawiającemu; 

10) udzielanie wyjaśnień o obowiązującym stanie prawnym, sporządzanie opinii i interpretacji przepisów prawnych                  
z zakresu zamówień publicznych na rzecz Zamawiającego; 

11) doradztwo podczas kontroli prowadzonych przez upoważnione organy w zakresie zamówień publicznych, wsparcie          
w przygotowaniu odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.  

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy poprzez osoby wskazane w „Wykazie osób skierowanych 
do realizacji Umowy”, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy lub zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego po 
przedstawieniu przez Wykonawcę informacji, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy. Wykonawca podczas 
realizacji Umowy musi dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie do dyspozycji Zamawiającego od poniedziałku 
do piątku od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). 

2. W ramach realizacji Usługi, o której mowa w § 1, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wykonania 
następujących czynności: 

1) wykonania Usługi ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego i adwokata,        

w rozumieniu odpowiednio: przepisów ustawy o radcach prawnych lub prawa o adwokaturze; 
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2) udzielania informacji dotyczących wykonywania Usługi na każde pisemne żądanie Zamawiającego, a także do 
udostępniania i wydawania uwierzytelnionych kserokopii dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę,                 
w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia pisemnego żądania, na koszt Wykonawcy, 

3) wydania (zwrotnie) w terminie 3 dni po zakończeniu świadczenia Usługi albo rozwiązania niniejszej Umowy 
przekazanych urządzeń oraz innych przedmiotów, które Wykonawca otrzymał w związku z wykonywaniem 
niniejszej Umowy, co nie ma zastosowania do kopii dokumentów. 

3. Termin realizacji w ramach Usługi poszczególnych czynności, o których mowa w § 1, jak również szczegółowy ich zakres, 
będą pisemnie uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia do wglądu Zamawiającego, na jego pisemny wniosek, w dowolnym 
momencie realizacji Projektu, dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę związanej z Projektem. 

5. W przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę prac objętych Umową, niezależnie od przysługującej mu zgodnie           
z Umową  kary umownej, Zamawiający po bezskutecznym upływie ponownie ustalonego przez Strony realnego terminu, 
co do którego Wykonawca pozostawał w zwłoce, ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowiązania, zakreślając przy tym termin nie krótszy niż 7 dni od daty 
wezwania.  

6. W przypadku, gdy dostarczony przez Wykonawcę rezultat Usługi  w postaci określonego produktu (dalej: „Produkt 
Wykonawcy”) objętego przedmiotem Umowy (tj. w szczególności jakiejkolwiek dostarczonej przez Wykonawcę                
w zakresie objętym przedmiotem Usługi dokumentacji, w tym opinii, projektu umowy itp.) nie będzie spełniać 
uzgodnionych warunków, w tym zamówionego zakresu Usługi, Zamawiający może odmówić jego przyjęcia odpowiednio 
do zaistniałych okoliczności: w całości, bądź w części i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie 
wskazanych uzasadnionych zmian, w tym niezbędnych uzupełnień, których Wykonawca dokonuje w ramach 
wynagrodzenia określonego w Umowie.   W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie ww. 
poprawek/uzupełnień, bądź w przypadku, gdy mimo wprowadzenia poprawek dany Produkt Wykonawcy nadal nie 
będzie spełniać wiążących Wykonawcę wymogów, Zamawiający może odmówić przyjęcia takiego rezultatu Usługi              
i niezależnie od prawa do żądania kary umownej przewidzianej zgodnie z Umową, przysługuje mu wówczas także prawo 
do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

7. Przyjęcie/odbiór Produktu Wykonawcy bez zastrzeżeń  zostanie każdorazowo potwierdzone przez Zamawiającego 
poprzez podpisanie protokołu odbioru (dalej: „Protokół Odbioru”), co jest równoznaczne  z wykonaniem przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę w zakresie objętym ww. odbiorem. Wzór Protokołu Odbioru określony jest w Załączniku nr 4 
do Umowy. 

8. W przypadku zwłoki w wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu Produktu Wykonawcy lub Usługi w zakresie  doradztwa 
objętego przedmiotem Umowy, w stosunku do terminów uzgodnionych przez  Strony lub w przypadku, gdy Zamawiający 
stwierdzi, że poziom zaawansowania prac w tym zakresie czyni nieprawdopodobnym ukończenie ww. prac zgodnie            
z ustalonym przez Strony terminem, a także, gdy Zamawiający odmówi przyjęcia Produktu Wykonawcy  zgodnie z ust. 6 – 
niezależnie do prawa do kary umownej przewidzianej w Umowie, Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. Wykonawcy przysługuje wówczas prawo do wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej 
do należycie wykonanej przez Wykonawcę do tego czasu części Usług. 

9. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione 
przez Zamawiającego w związku z jakimikolwiek wadami prawnymi w zakresie doradztwa świadczonego przez 
Wykonawcę w ramach Usługi lub Produktu Wykonawcy, jak również z realizacją Usługi niezgodnie  z warunkami 
uzgodnionymi przez Strony lub obowiązującymi przepisami prawa.   

10. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania realizacji przedmiotu Umowy, bądź jego części - w każdym czasie, bez 
podania przyczyny, jak też odstąpienia w takim przypadku od Umowy, bez odszkodowania dla Wykonawcy.                       
W przypadku odwołania realizacji przedmiotu Umowy, bądź jego części, Wykonawcy przysługuje prawo                                       
do wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do należycie wykonanej przez Wykonawcę do tego czasu części Usługi, 
zgodnie z niniejszą Umową.   

11. W przypadku dostarczenia przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie w ramach realizacji przedmiotu Umowy  produktu 
stanowiącego utwór (dalej jako  „Utwór”) w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim      
i prawach pokrewnych (dalej: „Prawo Autorskie”) mają zastosowanie zasady określone w Załączniku nr 1 do Umowy, 
stanowiącym jej integralną część. Niezależnie od powyższego, Wykonawca każdorazowo z chwilą przekazania 
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Zamawiającemu Produktu Wykonawcy niebędącego Utworem, bezterminowo zezwala Zamawiającemu (w ramach 
wynagrodzenia określonego w Umowie) na korzystanie z takiego Produktu w całym zakresie wynikającym z potrzeb 
Zamawiającego, z prawem do dalszego udzielania tego zezwolenia.  

12. Wykonawca każdorazowo, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, przenosi na Zamawiającego prawo 
własności egzemplarzy/nośników, na których Produkt Wykonawcy (także będący Utworem) został utrwalony                       
i przekazany Zamawiającemu. 

13. Terminy określone pisemnie zgodnie z ust. 3 powyżej ulegają odpowiedniemu przesunięciu o okresy opóźnienia               
w wydaniu lub udostępnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego niezbędnych do wykonania Usługi: informacji, 
dokumentów lub zasobów. Opóźnienia wynikające z działań lub zaniechań podmiotów niezależnych od Wykonawcy, 
występowania zdarzeń Siły Wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy powodują odpowiednie 
przedłużenie terminów wynikających z Umowy na zasadach określonych w zdaniu pierwszym. 

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy wszystkie niezbędne do wykonania Usługi: 
1) przewidziane zgodnie z Umową informacje i dokumenty oraz współdziałać z Wykonawcą w ramach realizacji 

Umowy; 
2) wnioskowane przez Wykonawcę informacje i dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy, będące 

w posiadaniu Zamawiającego, 
oraz gwarantuje, że według jego najlepszej wiedzy, przekazywane informacje i dokumenty będą kompletne oraz 
zgodne z prawdą. Zamawiający zobowiązuje się także do przekazywania takich informacji i dokumentów, które 
Wykonawca według swojej najlepszej wiedzy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów, uzna za 
niezbędne do należytego wykonania niniejszej Umowy, w czasie pozwalającym na należyte wykonanie Umowy.  

2. W przypadku, gdyby w ramach wykonywania niniejszej Umowy zaszła konieczność powierzenia Wykonawcy 
przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę w tym zakresie, a Wykonawca zobowiązany będzie do 
przetwarzania takich danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami 
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 4.5.2016, s.1, z późn. 
zm.), zwanego dalej „RODO” oraz w sposób zapewniający ochronę praw osób, których dane będą przetwarzane.  

§ 4. 

1. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie informacje przekazywane Wykonawcy w związku z realizacją Umowy stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), niezależnie od tego, czy oznaczono je jako 
„tajemnica przedsiębiorstwa”.  

2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie wykraczającym poza cel 
Umowy, będzie stanowić naruszenie interesu gospodarczego Zamawiającego. 

3. Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy                       
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które działając w imieniu Wykonawcy lub na jego 
rzecz będą realizowały Umowę, o treści niniejszych zapisów oraz o odpowiedzialności, o której w nich mowa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, przez cały okres trwania 
Umowy, a także po jej ustaniu. 

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnić informacji, o których mowa w ust.1 
osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w Umowie lub przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Tworzenie kopii informacji (w tym w formie elektronicznej), o których mowa w ust. 1, jest dozwolone wyłącznie w takim 
rozmiarze i ilości, jaka będzie uzasadniona realizacją Umowy lub celem wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 1, pozostają przez cały czas własnością Zamawiającego i na jego żądanie podlegają 
kontroli ich wykorzystywania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do zwrotu lub zniszczenia informacji, o których mowa w ust. 1, 
jak również ich wszelkich kopii, nie później niż w ciągu 14 dni po otrzymaniu pisemnego żądania, z wyjątkiem ich kopii dla 



WZÓR UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. 
   Kompleksowa obsługa prawna związana z realizacją przez Zamawiającego projektu numer POPC.02.03.02-00-0015/18-00   pn.:                 

„Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF 
oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” 

Znak postępowania: 15/ZPP/2019 

 

   
 

  Strona 5 z 13  

celów archiwizacji wymaganej odpowiednimi przepisami prawa lub udokumentowania prawidłowości realizacji Umowy. 
W przypadku zniszczenia informacji Wykonawca, zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o zniszczeniu tych 
informacji. 

9. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego lub prawdopodobieństwa 
wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu wszelkie posiadane informacje o tym 
zdarzeniu. 

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jej imieniu lub na jego rzecz, wymagań 
bezpieczeństwa określonych w niniejszym paragrafie lub we właściwych przepisach, Wykonawca zobowiązuje się do 
naprawienia związanej z tym szkody. 

11.  Strony zobowiązane są do nieujawniania osobom trzecim warunków niniejszej Umowy oraz okoliczności i faktów z nią 
związanych, które nie są powszechnie znane, bez uprzedniej zgody drugiej Strony udzielonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek takiego ujawnienia wynika z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

12. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, Strona nie ponosi odpowiedzialności za 
naruszenie praw osób trzecich w wyniku wykorzystania w ramach Umowy dokumentacji i informacji otrzymanych od 
drugiej Strony, za błędy, wady, nieprawidłowości i ich konsekwencje  w zakresie dokumentacji i informacji otrzymanej od 
drugiej Strony. Wykonawca nie odpowiada ponadto za wynik prac wykonanych przez inne osoby, za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności.  

13. W trakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca, jego pracownicy oraz osoby trzecie, przy pomocy których Wykonawca 
realizuje niniejszą Umowę, zobowiązują się do powstrzymywania od wszelkich działań i czynności, które mogą rodzić 
podejrzenie stronniczości czy potencjalnego konfliktu interesów.  

14. W trakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca, jego pracownicy oraz osoby trzecie, przy pomocy których Wykonawca 
realizuje niniejszą Umowę, zobowiązują się w szczególności do niepodejmowania żadnych czynności, w tym doradczych    
i obsługi prawnej przeciwko Zamawiającemu na rzecz podmiotu, który ma status wykonawcy, w rozumieniu przepisów 
Ustawy Pzp, dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących Projektu, realizowanych przez 
Zamawiającego oraz realizacji zawartych w wyniku ich rozstrzygnięć umów. 

15. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej Umowy, w postępowaniach przed sądami, organami 
administracji publicznej, ani w toku jakichkolwiek negocjacji handlowych lub czynności w sprawach innych klientów 
Wykonawcy, zarówno Wykonawca, jego pracownicy oraz osoby trzecie, przy pomocy których Wykonawca będzie 
realizował niniejszą umowę, nie będą działać sprzecznie z interesami Zamawiającego. 

16. W sytuacji, gdy interes Zamawiającego okaże się sprzeczny z interesami innego z klientów Wykonawcy, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o takim fakcie, a Zamawiający podejmie stosowne decyzje, co do 
dalszego postępowania w sprawie. W takim przypadku Zamawiający ma w szczególności prawo odstąpić od 
niewykonanej części Umowy.  

17. W przypadkach opisanych w ust. 15 niniejszego paragrafu, decyzje Zamawiającego co do dalszego postępowania              
w sprawie mogą wiązać się także z możliwością wstrzymania realizacji danego zadania w ramach Umowy lub nawet 
rozwiązania Umowy. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodne są co do faktu,  
iż rozwiązanie Umowy, o którym mowa powyżej nie będzie miało charakteru rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 

§ 5. 

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Usługi, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy wynosi 
____zł netto (słownie: _____ złotych) powiększone o należny podatek VAT w wysokości …% w kwocie ______ zł, co 
daje ……….. zł brutto (słownie: _____ złotych). 

2. Wykonawca otrzymywać będzie zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie w wysokości _____ zł brutto (słownie: 
_____ złotych), za każdy miesiąc świadczenia Usługi na podstawie niniejszej Umowy. Jeżeli okres świadczenia Usługi nie 
obejmuje pełnego miesiąca, wówczas miesięczne wynagrodzenie ustala się w wysokości 1/30 (słownie: jednej 
trzydziestej) tego wynagrodzenia za każdy dzień świadczenia usługi. 

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie niniejszej Umowy będą dokonywane miesięcznie na 
podstawie faktur prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem wykonania przez niego Usługi także          
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w zakresie wymagającym zgodnie z Umową potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.  

4. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej Umowy, z tym 
zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie ponosi kosztów ponoszonych w związku z Projektem przez Zamawiającego, jego 
pracowników lub współpracowników.  Wynagrodzenie to obejmuje ponadto, oprócz innych składników określonych       
w Umowie, także należność za udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Produktów Wykonawcy 
stanowiących Utwór oraz wszelkich innych związanych z tym uprawnień określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

5. Koszty ewentualnych rozpraw przed KIO lub sądami powszechnymi/administracyjnymi zasądzone na rzecz uczestników 
postępowania, koszty wpisów i innych opłat ponosi Zamawiający. 

6. W przypadku reprezentacji Zamawiającego przez Wykonawcę przed Krajową Izbą Odwoławczą, Wykonawcy 
przysługiwać będzie za każdą rozprawę wynagrodzenie dodatkowe, z tytułu tej reprezentacji, w wysokości ustalonej     
w postanowieniu Krajowej Izby Odwoławczej o kosztach. 

7. W przypadku reprezentacji Zamawiającego przez Wykonawcę przed sądem powszechnym/administracyjnym, 
Wykonawcy przysługiwać będzie za każdą rozprawę wynagrodzenie dodatkowe, z tytułu tej reprezentacji, w wysokości 
ustalonej odpowiednio w wyroku lub postanowieniu o kosztach. 

§ 6. 

1. Płatność za wykonanie Usługi, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy, nastąpi na zasadach i w wysokościach określonych 
w § 5 na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca, w którym 
świadczona była Usługa.  

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca wystawi fakturę i przekaże na adres: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą                  
w Warszawie, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa lub elektronicznie, w formacie pdf, na adres  faktury@wfdif.com.pl 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

6. W razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wymagalnej należności, na podstawie faktury prawidłowo wystawionej 
przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu zgodnie z Umową, Wykonawca ma prawo do naliczenia  z tego tytułu 
odsetek ustawowych. 

7. Strony nie będą prowadziły rozliczeń w walutach obcych. 

8. Zamawiający nie ponosi skutków zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, nr NIP ____________, zgodnie                
z aktualnym na dzień zawarcia Umowy poświadczeniem z Portalu Podatkowego MF, które stanowi Załącznik nr 6                      
do Umowy. 

§ 7.  

Wykonawca oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej          
_____ PLN i zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w takiej kwocie przez 
okres obowiązywania Umowy. W przypadku braku takiego ubezpieczenia Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w 
trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody na warunkach 
ogólnych. 

§ 8. 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez 
okoliczności o charakterze Siły Wyższej. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane czynności na zasadach 
określonych w Umowie, a za miesiąc, w którym nastąpiło odstąpienie proporcjonalnie. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy za miesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli: 

mailto:faktury@wfdif.com.pl
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1) Zamawiający opóźnia się wypłacaniem należnego i wymagalnego Wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury  dłużej niż przez 60 dni; 

2) Zamawiający pozostaje w zwłoce z wykonaniem swoich obowiązków przewidzianych Umową w stosunku do terminu 
uzgodnionego przez Strony, a Zamawiający wezwany przez Wykonawcę nie podejmie w terminie kolejnych 7 dni 
działań, umożliwiających Wykonawcy wywiązanie się z jego zobowiązań przewidzianych Umową. 

W tych przypadkach nie ma zastosowania ust. 1 lub ust. 2 powyżej. 

4. W przypadku braku choćby jednego stawiennictwa przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi, 
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 
Umowy, za każdy wypadek braku stawiennictwa. 

5. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 2 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

6. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 3 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

7. W przypadku przekroczenia terminu uzgodnionego na podstawie w § 2 ust. 3 lub dodatkowego terminu na wykonanie 
Usługi udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w  Umowie,  Wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień opóźnienia. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeżone powyżej kary umowne. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i cywilną za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w przepisach                 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

§ 9. 

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego wszelka korespondencja będzie składana przez Strony w formie pisemnej, osobiście za 
pokwitowaniem odbioru, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem. Ponadto w ramach 
niniejszej Umowy Strony składać mogą sobie oświadczenia lub realizować korespondencję bieżącą przy wykorzystaniu 
poczty elektronicznej lub faksu, którą uznaje się za doręczoną po potwierdzeniu jej otrzymania przez drugą Stronę. 

2. Korespondencja i doręczenia dla Zamawiającemu związane z Projektem kierowane będą na adres: Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa. 

3. Korespondencja i doręczenia dla Wykonawcy kierowane będą na adres: 

_________________________________________________________ 

4. Korespondencję uznaje się za prawidłowo doręczoną z chwilą jej odbioru przez drugą Stronę. Jeżeli jednak Strona 
dokonała zmiany adresu i nie powiadomiła o tym drugiej Strony w ciągu 7 dni od daty zmiany, korespondencję 
skierowaną na poprzedni adres uznaje się za skutecznie doręczoną z chwilą jej doręczenia pod poprzedni adres. 

5. Strony niniejszym wyznaczają swoich Przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Imię i Nazwisko: ______________________________________________________________ 

tel: _____________, email:_________________ 

Imię i Nazwisko: ______________________________________________________________ 

tel: _____________, email:_________________ 

2) ze strony Wykonawcy:  

Imię i Nazwisko: ______________________________________________________________ 

tel: _____________, email:_________________ 

Imię i Nazwisko: ______________________________________________________________ 

tel: _____________, email:_________________. 
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6. Zmiana danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz zmiana osób wskazanych w ust. 5, wymagają formy 
pisemnej i nie stanowią zmiany Umowy (nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy) i  stają się skuteczne z chwilą 
doręczenia powiadomienia o nich drugiej Stronie. 

7. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową lub w związku z jej 
realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania Umowy, przez okres jej trwania,                         
z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych                       
w  RODO. 

8. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO. Klauzula informacyjna RODO WFDiF stanowi Załącznik nr 2 do 
Umowy. 

9. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie  z powszechnie obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

§ 10. 

1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron Umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony zobowiązują się do 
pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich 
pisemnego zgłoszenia. 

2. Dla celów niniejszej Umowy „Siła Wyższa" oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które Strona nie ma wpływu, a które 
uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, których to zdarzeń nie można było przewidzieć i nie dało 
się uniknąć, nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak: wojna, 
rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły 
roboczej lub ograniczenia w dostawie energii. 

3. Strona powołująca się na niemożność wykonania swoich zobowiązań przewidzianych Umową  z powodu wystąpienia 
„Siły Wyższej” ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę na piśmie i wykazać wystąpienie „Siły 
wyższej” przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze w swoim kraju, a także 
niezwłocznie pisemnie powiadomić drugą Stronę o zakończeniu działania „Siły Wyższej”. 

4. Dni i terminy wypełnienia zobowiązań Stron zostaną przełożone lub przedłużone o okres,  w którym zaistniała „Siła 
Wyższa”.  

5. „Siła Wyższa" nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które to zdarzenia Strona przy 
dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub mogła im zapobiec. 

6. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z Umową  Strony będą starały się rozwiązywać w drodze negocjacji,          
a w przypadku braku porozumienia zaistniały spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 11. 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje przez okres ______od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem 
wynikającego z Umowy uprawnienia Stron  do rozwiązania/odstąpienia od Umowy.  

2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie mają do niej zastosowanie właściwe ze względu na jej przedmiot obowiązujące 
przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego, a także postanowienia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia („SIWZ”).         

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga złożenia go drugiej Stronie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
dopuszczalna jest w szczególności w przypadku: 

1) istotnych zmian prawa odnoszących się wprost do przedmiotu zamówienia. Zmiany Umowy będą polegały                           
na dostosowaniu przedmiotu Umowy do obowiązującego stanu prawnego; 

2) ujawnienia w Umowie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w stosunku do treści oferty, co skutkować 
będzie zastąpieniem ich właściwymi wartościami i sformułowaniami; 



WZÓR UMOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. 
   Kompleksowa obsługa prawna związana z realizacją przez Zamawiającego projektu numer POPC.02.03.02-00-0015/18-00   pn.:                 

„Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF 
oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” 

Znak postępowania: 15/ZPP/2019 

 

   
 

  Strona 9 z 13  

3) zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy, wymienionych w Załączniku nr 5 do Umowy,                     
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o ile nowe osoby spełniać będą wymagania określone w SIWZ. 

5. Zmiany Umowy, określone w ust. 4 pkt 1-2, zostaną wprowadzone w drodze aneksu do Umowy zawartego w formie 
pisemnej pod rygorem jego nieważności  i nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia. 

6. Zmiany określone w ust. 4 pkt 3 nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy, a jedynie zastosowania procedury,                      
o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

§ 12. 

Wykonawca ma prawo do zamieszczania informacji o współpracy z Zamawiającym w ramach własnej promocji (w tym            
w ramach prezentacji firmy, w ofertach, na stronie internetowej Wykonawcy) oraz umieszczenia firmy Zamawiającego na 
stronie internetowej Wykonawcy, w listach referencyjnych, którymi Wykonawca może się posługiwać wobec osób trzecich,         
w celu informowania o działalności Wykonawcy.  

§ 13. 

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

 
Lista Załączników: 

1) Zasady korzystania z Produktów; 

2) Klauzula RODO (WFDiF); 

3) Oferta Wykonawcy; 

4) Protokół odbioru (wzór); 

5) Wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy (zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ); 

6) Poświadczenie statusu Wykonawcy w zakresie podatku VAT.  

 ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                           WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 1. 
do Umowy Nr……..  z dnia…………r. 

pomiędzy WFDiF a………………………………… 

 

Zasady korzystania z produktów dostarczonych przez Strony w ramach wykonania Umowy 

1. Każdorazowo z chwilą przekazania Zamawiającemu Produktu Wykonawcy będącego Utworem, Wykonawca, na 
mocy Umowy, udziela Zamawiającemu bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, licencji niewyłącznej (z prawem 
do udzielenia dalszej licencji) na korzystanie z ww. Produktu, na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Produktu Wykonawcy – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu otrzymanym od Wykonawcy oryginałem albo egzemplarzami, na których Produkt 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Produktu Wykonawcy w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym 
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w tym za 
pośrednictwem Internetu), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz udostępnienie określonym osobom w związku z 
działalnością Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania udzielonej Zamawiającemu licencji na korzystanie z Produktu 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca każdorazowo z chwilą przekazania Zamawiającemu Produktu Wykonawcy, na mocy Umowy, zezwala 
Zamawiającemu w ramach korzystania z Produktu Wykonawcy na wykonywanie wobec każdego takiego 
Produktu, zależnego prawa autorskiego (z prawem do udzielenia dalszego zezwolenia w tym przedmiocie), 
używanie i eksploatowanie utworów zależnych określonych w art. 2 Prawa Autorskiego na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w ust. 1. zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub 
materiałami niespełniającymi cech utworu. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na 
korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych powstałych w oparciu o Produkt Wykonawcy będący 
Utworem, z prawem do udzielania przez Zamawiającego dalszych zezwoleń na korzystanie z powyższych utworów 
zależnych bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu  autorskie prawa majątkowe albo uprawnienie do korzystania                    
z Produktu Wykonawcy przekazanego Zamawiającemu w związku z realizacją Usługi, umożliwiające wykonanie 
Umowy i korzystanie z Produktów Wykonawcy w całym zakresie objętym przedmiotem Umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 Umowy, obejmuje także wynagrodzenie Wykonawcy za udzielenia licencji,          
a także udzielenie wszelkich innych ww. uprawnień, na warunkach określonych w niniejszym Załączniku. 

6. Wykonawca nie ma prawa dochodzić jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu 
udzielenia licencji na korzystanie z Produktu Wykonawcy.  

7. Wykonawca oświadcza, że w razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami do Produktów 
Wykonawcy przekazanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne 
dokumenty wykazujące jego prawa do w/w Utworów oraz zobowiązany będzie zwolnić Zamawiającego z takich 
roszczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

8. Jeżeli wskutek roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie Zamawiający lub upoważniona przez niego do tego 
zgodnie z  postanowieniami niniejszego Załącznika osoba trzecia, nie będzie mógł/mogła korzystać z Produktu 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw 
bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania świadczeń pozwalających Zamawiającemu 
na takie korzystanie zgodnie z prawem. 
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9. Zamawiający jako podmiot uprawniony udziela Wykonawcy, z chwilą zawarcia Umowy, prawa do korzystania         
z przekazanego Wykonawcy produktu (dalej jako: „Produkt Zamawiającego”) na potrzeby i w zakresie 
niezbędnym do realizacji Umowy, w tym dokumentacji, informacji, rozwiązań w zakresie realizacji Umowy, w tym: 
1) realizacji Umowy przy wykorzystaniu lub w oparciu o Produkt Zamawiającego;  
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Produktu Zamawiającego – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo otrzymanymi egzemplarzami, na których Produkt utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

4) w zakresie rozpowszechniania Produktu Zamawiającego – 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 oraz udostępnienie 
określonym osobom w związku z działalnością Wykonawcy w ramach Umowy; 

5) wprowadzania zmian, modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, dostosowania, wykonywania opracowań, 
korzystanie z opracowań Utworów na potrzeby realizacji Umowy; 

6) wykorzystania w części lub w całości, łączenia z innymi utworami. 

10. Zamawiający zapewnia, iż jest uprawniony do wykorzystania Produktów Zamawiającego i udostępnienia ich 
Wykonawcy do realizacji Umowy, a Produkty te ani ich wykorzystanie w ramach Umowy nie narusza praw osób 
trzecich. Zamawiający ponosi z tego tytułu odpowiedzialność w zakresie i na zasadach wynikających                           
z obowiązujących przepisów prawa. 

11. Zamawiający przekazując Wykonawcy Produkty Zamawiającego lub inne dokumenty/informacje/rozwiązania 
upoważnia go do korzystania z takich Produktów Zamawiającego, lub takich innych 
dokumentów/informacji/rozwiązań. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyny istnieją ograniczenia w możliwości 
korzystania z Produktów  Zamawiającego lub ww. innych dokumentów/informacji/rozwiązań przekazywanych 
Wykonawcy, Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zakresie ograniczeń. Zaniechanie 
poinformowania Wykonawcy o istnieniu i zakresie ograniczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność Wykonawcy za ich naruszenie. 
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Załącznik nr 2 
do Umowy Nr……….. z dnia…………r. 

pomiędzy WFDiF a………………………………… 
(„Umowa”) 

 
Klauzula informacyjna 

na podstawie art. 13 RODO 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 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. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
(„WFDiF”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-724),  przy ul. Chełmskiej 21  informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, uzyskanych dla celów zawarcia Umowy,  jest WFDiF.  
2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne do zawarcia Umowy, w tym wymagane na podstawie 

przepisów kodeksu cywilnego i ustaw podatkowych; niepodanie tych danych uniemożliwiałoby zawarcie 
Umowy. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO, w celu: 
1) wykonania Umowy - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; 
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WFDiF  wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, a także szczególnych unormowań 
prawnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy -  tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. WFDiF wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe to: tel. nr 603692276, 
adres e-mail: p.welenc@governance.pl 

5. Na zasadach określonych RODO przysługuje Pani/Panu prawo:   
1) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); 
2) żądania sprostowania swoich danych (o ile są nieprawidłowe) oraz uzupełnienia niekompletnych danych 

(art. 16 RODO);  
3) prawo żądania od WFDiF ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych nie ma zastosowania w odniesieniu do ich przechowywania,  w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie uznania, że przetwarzanie 
Pani/Pana  danych narusza przepisy RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich, ani zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WFDiF; 
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu   
o stosowną podstawę prawną.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 
1) niezbędny do wykonania Umowy; 
2) wynikający z obowiązujących przepisów obligujących WFDiF do przetwarzania danych przez czas 

przewidziany zgodnie z tym przepisami, z uwzględnieniem wymogów prawnych dotyczących realizacji   
przedmiotu Umowy; 

3) przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy przewidziany do dochodzenia ich bądź obrony przez nimi. 
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Załącznik nr 4 

do Umowy Nr…..z dnia…….. 

pomiędzy WFDiF a………………………………… 

P R O T O K Ó Ł   O D B I O R U    
PRODUKTU WYKONAWCY 

 

Miejsce dokonania odbioru: …………………………………………………………………………… 

Data dokonania odbioru: ……………………………………………………………………………… 

Ze strony Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres)    (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

Ze strony Zamawiającego: 

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

(nazwa i adres)    (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr ……………………………….…….. z dnia ………. jest: 

Lp. Nazwa produktu wykonawcy Jednostka miary Liczba Uwagi 

     

 

Potwierdzenie kompletności Produktu Wykonawcy: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia ............................................................................................................................................................... 

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* – zastrzeżenia …………………………….........................................................................................…………………......... 

Podpisy: 

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

       (Przedstawiciel/e Zamawiającego)       (Przedstawiciel Wykonawcy) 

* niewłaściwe skreślić 


