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Załącznik nr 2.2 do SIWZ 

 

UMOWA NR ………. 

 

zawarta w dniu …………........ 2020 roku w Warszawie (dalej: „Umowa”), pomiędzy: 

 

Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie (00-724), przy                 

ul. Chełmskiej 21, państwową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pod Nr RIK 117/2019, NIP: 5213878781,        

REGON: 384561270, reprezentowaną przez:  

Joannę Skierską - Zastępcę Dyrektora, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, bądź „WFDiF”, 

a 

…………………….(firma, siedziba, adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy …………………, ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod   Nr 

KRS: …………….……, NIP:…………………………, REGON:……………………, kapitał zakładowy             

w wysokości ………………….….. zł, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny/zwolniony/nie 

zarejestrowaną jako podatnik VAT (zgodnie z poświadczeniem, którego wydruk stanowi Załącznik nr 3 

do Umowy), reprezentowaną przez:  

……………………………- …………………………,  

uprawnionego/-ymi do reprezentacji spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi 

aktualnemu/pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS i pełnomocnictwem/ami [w przypadku 

reprezentowania spółki przez pełnomocnika/ów]; wydruk ww. informacji i kopia/e ww. 

pełnomocnictwa/pełnomocnictw stanowi/ą Załącznik nr 2 do Umowy  

 

lub 

...................(imię, nazwisko), nr PESEL: …………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

„………………..” (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), pod adresem: ………………….. 

(miejscowość, kod pocztowy),   ul. ………………………………, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej RP (dalej „CEIDG”), zarejestrowaną/ym jako podatnik VAT 

czynny/zwolniony/nie zarejestrowaną/ym jako podatnik VAT (zgodnie z poświadczeniem, którego wydruk 

stanowi Załącznik nr 3 do Umowy), NIP: ………………..……., REGON ……………………….., zgodnie      

z aktualnym wydrukiem z CEIDG, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy [wybrać w przypadku, gdy 

Wykonawcą jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą],  

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

lub 

…………………(imię, nazwisko), nr PESEL: …………….………., prowadzącą/-ym działalność 

gospodarczą pod firmą „…………………………..” (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), 

pod adresem: …………………..(miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………………………, 

wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (dalej „CEIDG”),  NIP: 

………………………………, REGON:…………… , zgodnie z aktualnym wydrukiem  z CEIDG, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy  

oraz 

………………..(imię, nazwisko), nr PESEL: …………………………, prowadzącą/-ym działalność 

gospodarczą pod firmą „……………….” (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), pod 

adresem: .......... (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………..………., wpisaną/-ym do CEIDG, 

NIP: …………………….………, REGON:……………., zgodnie z aktualnym wydrukiem  z CEIDG, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy 

- wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą „…………………………..….”, z siedzibą pod 

adresem:………………..(miejscowość, kod pocztowy), ul. ……………………….posiadającej                                         
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NIP: …………………………………,  REGON: …………………………., zgodnie z umowa spółki cywilnej, 

która wraz z ww. wydrukami z CEIDG stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, zarejestrowanej jako podatnik 

VAT czynny/zwolniony/nie zarejestrowanej jako podatnik VAT (zgodnie z poświadczeniem, którego 

wydruk stanowi Załącznik nr 3 do Umowy) [wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, będące wspólnikami  spółki cywilnej] 

[w przypadku konsorcjum odpowiednio ze wskazaniem Lidera], 

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) pn. „Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego 

Microsoft wraz z licencjami” (dalej: „Zamówienie”) - Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot Umowy. 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup przez Zamawiającego oraz sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę 

oprogramowania komputerowego Microsoft wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami, które zostają 

udzielone Zamawiającemu w zakresie niezbędnym do korzystania z tego oprogramowania (dalej: 

„Licencje”), zwanego dalej „Oprogramowaniem” bądź Przedmiotem Zamówienia” - 

wyszczególnionego w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”). 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Zamówienia nowy, wolny od wad                         

i odpowiadający obowiązującym normom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczy Oprogramowanie wraz ze wszelkimi wymaganymi tytułami 

prawnymi (w tym Licencjami), umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z Oprogramowania,. 

Wykonawca oświadcza także, że Oprogramowanie nie będzie naruszać przepisów prawa, prawem 

chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach 

niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów 

przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca – w przypadku 

dostarczenia Oprogramowania na nośnikach instalacyjnych - przenosi na Zamawiającego prawo 

własności do egzemplarzy nośników danych, na których utrwalone jest Oprogramowanie. 

5. W ramach realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na tym, że 

Zamawiający może zwiększyć zakres Zamówienia podstawowego o zakres określony jako opcja      

w Opisie Przedmiotu Zamówienia, po cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, po 

pisemnym - w drodze wiadomości e-mail, zawiadomieniu o tym Wykonawcy. Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający           

z prawa opcji nie skorzysta albo skorzysta z niego tylko w części. Realizacja zamówienia objętego 

prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Do realizacji Opcji postanowienia 

niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

§2 

Warunki realizacji przedmiotu Umowy 

1. Miejscem dostawy Oprogramowania jest adres siedziby Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu Zamówienia w sposób ustalony przez Strony. 

2. Wykonawca: 

1) zobowiązuje się dostarczyć nośniki z Oprogramowaniem lub/oraz zapewnić dostęp do zasobu 

internetowego w celu pobrania Oprogramowania drogą elektroniczną oraz dostarczyć klucze 

licencyjne, które uruchomią procedurę dostępu i pozwolą na korzystanie z Oprogramowania 

wraz z odpowiednimi certyfikatami, dokumentami (w tym określającymi warunki Licencji), 

potwierdzającymi prawo do korzystania z Oprogramowania, co zostanie potwierdzone 
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protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez obie Strony; 

2) zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami branżowymi; 

3) zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Zamówienia wolny od wad, odpowiadający standardom 

jakościowym i technicznym, w zakresie udzielonych Zamawiającemu praw objętych przedmiotem Umowy  

(w tym  wynikających z udzielonych Licencji) nieobciążony żadnymi prawami osób trzecich; 

4) odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy; 

5) odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji Umowy jak za własne 

działania i zaniechania; 

6) zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub 

mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 

postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego, upadłościowego lub innego. 

3. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający jest uprawniony do pobrania Oprogramowania ze stron 

internetowych producentów/właścicieli Oprogramowania, zainstalowania na dowolnym sprzęcie         

w liczbie zgodnej z liczbą/zakresem Licencji udzielonych Zamawiającemu w ramach realizacji  

przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku nie uzyskania dostępu do Oprogramowania, wystąpienia problemów z pobraniem lub    

z instalacją Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu prawa 

do korzystania z Oprogramowania w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o tych. 

Problemach za pośrednictwem e-mail od przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w § 6 ust. 1 

pkt 1. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a 

zaangażowanymi przez niego osobami trzecimi do realizacji niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy              

z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru podpisany bez 

zastrzeżeń przez przedstawicieli obu Stron wymienionych w § 6 ust. 1 Umowy. 

8. Jeżeli okaże się, iż dostarczony dokument licencyjny jest nieprawidłowy lub Oprogramowanie nie 

będzie działało poprawnie lub nie spełni wymagań konfiguracyjnych, Przedmiot Zamówienia zostanie 

zwrócony Wykonawcy, a procedura odbioru zostanie powtórzona. 

9. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych        

z utworami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć 

wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od 

odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu 

wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego. 

10. W przypadku, gdy, wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami 

zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł 

korzystać                   z Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i 

odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z Oprogramowania. 

 

§3 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia, o którym 

mowa w § 1 ust. 1, nie później niż w terminie 10 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku        

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce) od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy. 

2. Strony oświadczają, że jako datę realizacji przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1, 

przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 

§4 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania całości przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
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wynagrodzenie w wysokości ………………. zł (słownie złotych: …………………) netto, co                       
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług w wysokości ……… zł daje łączną kwotę 
……………………… zł (słownie złotych: …………………) brutto. Określone wyżej wynagrodzenie 
uwzględnia w szczególności należność z tytułu korzystania z Oprogramowania  w całym zakresie, 
objętym przedmiotem Umowy, w tym udzielonymi Licencjami, a także zawiera wszelkie wymagane 
opłaty abonamentowe za nadchodzące 12 miesięcy. Wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie 
należności Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje także wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym wartość dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie 

należne cła i podatki oraz inne obciążenia publicznoprawne, jeżeli występują. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zgodnie z Umową zostanie zapłacone w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury, doręczonej drogą 

elektroniczną, w formacie pdf, na adres e-mail: faktury@wfdif.com.pl (na co WFDiF niniejszym 

wyraża zgodę), wystawionej przez Wykonawcę po dostawie całości Przedmiotu Zamówienia oraz 

podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7. Zapłata nastąpi przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści ww. faktury. 

4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny/zwolniony/nie jest 
zarejestrowany jako podatnik VAT (zgodnie z poświadczeniem, którego kopia/wydruk stanowi 
Załącznik nr 3 do Umowy). 
 

§5 

Klauzula poufności 

1. W trakcie trwania Umowy, a także po jej zakończeniu/rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się: 

1) nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego 

żadnych informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, osobowych 

lub finansowych, które Wykonawca uzyska w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy), 

przy wykonywaniu Umowy, bez względu na sposób, formę ich przekazania, a także źródło ich 

pochodzenia (nazywanych dalej łącznie: "Informacje Poufne"), 

2) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać Informacji Poufnych 

lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla realizacji Umowy nie 

sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Zamawiającego, chyba że będzie 

to konieczne dla realizacji Umowy; 

3) do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich, 

4) do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 

2. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 

trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o zaistniałej sytuacji 

Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na 

adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres             

i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

3. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem 

przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie 

elektronicznej lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób. 

4. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez wszystkie osoby, którymi posługuje się 

przy wykonaniu Umowy. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji, które: 

1) są dostępne publicznie w dniu ich przekazania Wykonawcy lub staną się publicznie dostępne   

w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszego zobowiązania do zachowania poufności przez 

Wykonawcę; 

2) były w posiadaniu Wykonawcy lub były Wykonawcy znane przed ich uzyskaniem od 

Zamawiającego, poprzez zapisanie takich informacji w dokumentach Wykonawcy, na 

komputerze lub innych nośnikach informacji, przed ich otrzymaniem od Zamawiającego, 

3) zostały ujawnione Wykonawcy przez osobę trzecią w sposób niepodlegający jakimkolwiek 
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ograniczeniom dotyczącym ich wykorzystania lub ujawnienia nałożonym przez osobę trzecią lub 

na osobę trzecią w chwili ich dostarczenia; 

4) zostaną ujawnione w związku z obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej; 

5) podlegają ujawnieniu w zakresie niezbędnym dla celów postępowania sądowego, 

postępowania arbitrażowego lub innych postępowań prawnych wszczętych lub toczących się w 

związku z zawartą Umową, 

6) zostały ujawnione przez Wykonawcę na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku konieczności ujawnienia przez Wykonawcę Informacji Poufnych, Wykonawca 

zobowiązuje się przed dokonaniem takiego ujawnienia, o ile to będzie prawnie dopuszczalne, 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie o istnieniu takiego obowiązku, wskazać 

podstawę takiego obowiązku, podmiot wobec którego takie ujawnienie ma mieć miejsce, listę 

informacji, które mają podlegać takiemu ujawnieniu oraz podjąć starania, w celu uzyskania od 

podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia należytej ochrony ujawnionych 

informacji, w tym między innymi Wykonawca jest zobowiązana poinformować taki podmiot, iż 

ujawniane informacje stanowią tajemnicę Zamawiającego i podlegają specjalnej ochronie. 

 

§6 

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 

1. Osobami wyznaczonymi do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy, w tym podpisania 

protokołu odbioru, są: 

1) ze strony Zamawiającego: ....................................................................................................... , 

adres e-mail: …………………………, tel.: …………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy ............................................................................................................... , 

adres e-mail: …………………………, tel.: …………………………………….. 

2. Zmiana ww. osób lub danych wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony, nie wymaga 

jednakże aneksu do Umowy. 

§7 

Odstąpienie od Umowy / Rozwiązanie Umowy 

1. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Ustawie oraz w 

Kodeksie cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu, między innymi w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 5 dni             

w stosunku do terminu wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, 

2) gdy Wykonawca wykonywać będzie świadczenia objęte przedmiotem Umowy w sposób 

wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami Umowy, wówczas Zamawiający ma prawo wezwać go 

do zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy wyznaczając mu odpowiedni termin; po 

bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy i powierzyć 

dalsze wykonywanie Umowy innej osobie/podmiotowi  na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

3) gdy suma kar umownych, o których mowa w § 9 przekroczy 20% łącznej kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia określone w niniejszym paragrafie, a także w innych 

postanowieniach Umowy lub obowiązujących przepisach prawa, w okresie 30 dni od wystąpienia 

zdarzeń, powodujących powstanie prawa do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego 

terminu, a w przypadku kilku takich zdarzeń od wystąpienia ostatniego z nich. W każdym takim 

przypadku Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 9 Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania wygasają wszelkie roszczenia Wykonawcy 

w stosunku do Zamawiającego odnośnie kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 Umowy. 

 

§8 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na nośniki Oprogramowania na okres 12 miesięcy 

liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obie Strony. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia nośnika, na którym dostarczono 

Oprogramowanie, Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia go o tej okoliczności pocztą 

elektroniczną, zobowiązuje się wymienić taki nośnik na nowy, wolny od wad. 

 

§9 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

1) za odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę (lub jej rozwiązanie) z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego, bądź odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego (lub jej rozwiązanie) 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

2) w przypadku niedotrzymania terminu, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia, jednak nie więcej niż kwotę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1; 

3) w przypadku niedotrzymania terminu, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia, jednak nie więcej niż kwotę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych § 9 ust. 1 Umowy nie może przekroczyć 20% 

wartości Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po 

uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§10 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w przypadku: 

1) gdy nastąpi konieczność zmian w terminie realizacji Zamówienia określonych w Umowie, 

spowodowanych obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego lub 

czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, w wyniku których zrealizowanie Przedmiotu 

Zamówienia nie będzie możliwe w terminach określonych w Umowie z zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a ww. przesunięcie terminu będzie ustalone 

proporcjonalnie do ww. potrzeb Zamawiającego lub czynniku niezależnego od Wykonawcy 

uniemożliwiającego terminową realizację Zamówienia;  

2) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia; 

3) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w dniu zawarcia Umowy, bez zmiany 

wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Zamówienia i poszczególnych cen jego elementów 

składowych. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania 

odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia jakości, 

wydajności lub funkcjonalności; 

4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację Umowy. 
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2. Dopuszczalne zgodnie z ust. 1 powyżej oraz art. 144 Ustawy zmiany Umowy mogą nastąpić 

wyłącznie za zgodą obu Stron, w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem jego 

nieważności. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4. Nie stanowi zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do 

realizacji Umowy i wskazanych do kontaktów pomiędzy Stronami. 

 

                                                               §11 

                                                       Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych uzyskanych w celu zawarcia i wykonania Umowy w zakresie 

dotyczącym udzielenia Zamówienia objętego Umową jest WFDiF. Wykonawca niniejszym oświadcza, że 

zapoznał się i zobowiązuje się do zapoznania osób działających z jego ramienia przy zawarciu                   

i wykonaniu Umowy, z Klauzulą informacyjną wynikającą 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 także jako: „RODO”,  stanowiącą  Załącznik nr 4 do Umowy. 

 

§12 

Postanowienia końcowe. 

1. Postanowienia niniejszej Umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za 

nieważne nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy 

oraz inne przepisy właściwe dla Przedmiotu Zamówienia, a także SIWZ. 

3. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Przy czym Strony będą starały się w pierwszej kolejności 

rozwiązać zaistniały spór w sposób ugodowy. 

4. Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu lub siedziby. W przeciwnym razie pisma 

dostarczone pod adres wskazany w niniejszej Umowie uważane będą za doręczone.  

5. Lista załączników (Załącznik nr 1 stanowi integralną część Umowy): 

1) Oferta Wykonawcy; 

2) Odpisy z właściwych rejestrów/ewidencji dot. Stron; 

3) wydruk poświadczenia statusu Wykonawcy w zakresie podatku VAT; 

4) Klauzula informacyjna RODO (WFDiF). 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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                                                                                                               Załącznik nr 4 do Umowy Nr………………. 

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

                      z dnia……………………r. („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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