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Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 

Istotne postanowienia umowy 

Ensemble3 Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-919, ul. Wólczyńska 133 NIP 118-221-10-96 Regon 

386406355  zwana w dalszej części Zamawiającym 

a  

 „Wykonawcą” 

Istotne postanowienia umowy zostaną wprowadzone do przyszłej umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Świadczenie usług określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

dalej OPZ. 

2. Oferta wykonawcy wraz z załącznikami będzie stanowić integralną część umowy. 

3. Regulamin świadczenia usług Wykonawcy będzie stanowił załącznik do przyszłej umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Wykonawca w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do: 

1.1. Wykonania projektu wykonawczego do Przedmiotu Umowy określonego w § 1 do 10 dni roboczych 

po podpisaniu umowy 

1.2. Wykonanie przyłącza do 40 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia projektu i uzyskania ostatecznej 

zgody od właściciela terenu na wykonanie prac 

1.3. Wykonania projektu powykonawczego do 5 dni roboczych po odbiorze przyłącza 

1.4. Świadczenie usług - 24 miesiące od daty w którym Zamawiający złoży oświadczenie o rozpoczęciu 

świadczenia usług. Zamawiający informuje, że właściciel budynku przewiduje przeprowadzenie 

remontu. W trakcie trwania remontu, po uzgodnieniu prac będzie możliwe przeprowadzenie przyłącza 

internetowego. Świadczenie usług nastąpi po zakończeniu remontu i ponownym wprowadzeniu się 

Zmawiającego do budynku nr 8 i 5.  

2. Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usług przeprowadzi na własny koszt czynności 

techniczne niezbędne do prawidłowego działania infrastruktury. 

 

3  

Wynagrodzenie 

 

1. Za usługę Zamawiający płacić będzie Wykonawcy przez okres 24 miesięcy opłatę miesięczną zgodnie 

z ofertą stanowiącą załącznik do Umowy. Zamawiający zobowiązuje się uiszczać Wykonawcy opłaty 

abonamentowe w wysokości netto ...........................................(słownie: ) 

 za każdy pełny miesiąc świadczenia usługi. Opłata abonamentowa za niepełny miesiąc zostanie 

pomniejszona, proporcjonalnie do ilości dni danego miesiąca, w którym usługa nie była realizowana, w 

szczególności przed zapewnieniem dostępu do usług, co zostanie potwierdzone protokołem. 

2. W ramach opłaty abonamentowej zostaną pokryte wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym 

wykonanie projektów (wraz z przejęciem praw własności przez Zamawiającego) oraz wykonania 

przyłączy i niezbędnego sprzętu do świadczenia usługi. 

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres świadczenia przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć kwoty w wysokości netto: 

………………….… zł (słownie: ); 

podatek VAT 23 %: ……………zł (słownie ); 
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brutto: ……………… zł (słownie: ) 

4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres świadczenia przedmiotu umowy (w przypadku 

skorzystania z prawa opcji) nie może przekroczyć kwoty w wysokości netto: 

…………………..… zł (słownie: ); 

podatek VAT 23 %: ……………zł (słownie: ); 

brutto: ……………… zł (słownie: ). 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją niniejszej Umowy nie będzie domagał się od 

Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat, ponad wynagrodzenie Wykonawcy określone w 3 ust. 1-

4 i wynagrodzenie to wyczerpuje wszelkie jego roszczenia finansowe związane z zawarciem 

i wykonaniem niniejszej Umowy. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone w drodze przeprowadzenie 

postępowania ogłoszonego w bazie konkurencyjności rozstrzygniętego w dniu ………………….., 

z wyłączeniem stosowania przepisów  - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1. 

§ 5 

Płatność 

 

1. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w 

formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 106), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur 

elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres 

mailowy Zamawiającego: 

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

3. Faktury oprócz danych Nabywcy tj. 

Nabywca: 

Ensemble3 Sp. Z o.o. 

WÓLCZYŃSKA 133 01-919 WARSZAWA 

NIP 118-221-10-96 

4. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany 

przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. 

5. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie 

elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z 

następującego adresu mailowego Wykonawcy:……………………………………………………. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający 

możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur 

elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług. 

7. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w  innej formie. 

Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 

8. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na 

skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego 

9. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych 

wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania 

faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, 

w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. 

10. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej. 

11. Zezwolenie, o którym mowa powyżej dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną 
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faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 

12. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 2 i 5 wymaga podpisania aneksu do 

niniejszej umowy. 

13. Postanowienia ust. 4-12 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur 

w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, 

najpóźniej w kolejnym dniu  roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez 

Wykonawcę. 

14. Należność za świadczenie usługi naliczana będzie z dołu po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Należność będzie  naliczana od dnia rozpoczęcia 

świadczenia usługi, o której mowa w § 2 ust. 1. Pkt 1.4 

15. Należność wynikająca z faktur będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 

prawidłowego wystawienia faktury, przy czym Wykonawca jest zobowiązany doręczyć fakturę w 

terminie 7 dni od daty wystawienia. Opóźnienie w dostarczeniu faktury powoduje odpowiednie 

przesunięcie terminu płatności. 

16. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

 …………………………………………………………………………………………. 

17. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

18. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść 

wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści lub udziału na osoby trzecie. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy  

 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenie w przypadkach 

przewidzianych we właściwych przepisach prawa. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia i 

bez jakichkolwiek opłat czy kar związanych z ewentualnie naliczonym  rabatem w przypadku, gdy: 

3.1. zwłoka Wykonawcy przekroczy 7 dni w stosunku do terminów określonych w § 2. 

3.2. Wykonawca nienależycie wypełnia obowiązki określone w niniejszej umowie i mimo wyznaczenia 

przez Zamawiającego dodatkowego terminu do usunięcia tych nieprawidłowości nie zostaną one 

usunięte, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni: 

3.3. w przypadku świadomego działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego, 

3.4. w przypadku zmiany siedziby, jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie świadczyć usługi w nowej 

lokalizacji. 

4. Rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni. 

§ 7 

Kary umowne 

 

1 Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki z tytułu naruszenia terminów określonych w § 2  

– w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, 



 
 

 

 
 

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 857543 

 
 

 
 

b) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w pkt II OPZ poziomu SLA – w 

wysokości 1/720 wartości abonamentu opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdą rozpoczętą 

godzinę niedostępności usługi      dostępu do Internetu ponad ustalony poziom SLA, 

c) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto         określonego w §3 ust. 3. 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - w 

wysokości 0,01% całości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust 3 umowy, za 

każdy dzień zwłoki 

2 Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie 7 ust.1.1a) - 1.1d) Umowy nie przekroczy 20 

% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie, a łączna suma kar umownych 

naliczonych w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług 

w danym miesiącu. 

3 Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne: 

3.1 za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

3.2 za każdy następny dzień – odpowiednio w każdym z tych dni, 

3.3 za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona – w 

dniu dotarcia do tej strony oświadczenia w formie pisemnej, o odstąpieniu od umowy. 

4 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkód 

przewyższających kary umowne, na zasadach ogólnych. 

5 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych wymienionych w  ust. 1 i 

odszkodowania wymienionego w ust. 4 z przysługującego mu wynagrodzenia. 

6 Potrącenie przez Zamawiającego kar umownych następuje na podstawie pisemnego oświadczenia 

złożonego Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty.  

7 Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac, ani z innych 

zobowiązań umownych. 

§ 8 

Zmiany treści Umowy 

 

1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 umowy w 

następujących przypadkach: 

1.1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku  akcyzowego, 

1.2 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 –5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

1.3 w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

1.4 w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

– jeżeli zmiany określone w pkt 1, 2, 3 i 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

2 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
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wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 

koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.3 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą  zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3 

niniejszego paragrafu. 

5 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.4 niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu. 

6 Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1.1,1. 2, 1.3 i 

1.4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

7 Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania 

Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 

9 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z 

wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

10 Termin obowiązywania umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 
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10.1 W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza 

kontrolą Stron Umowy. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o 

czas wystąpienia zdarzenia oraz usuwania jego skutków.  

10.2 W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod 

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie 

mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest 

przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do 

eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;  

10.3 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w miejscu oraz sposobie poprowadzenia 

światłowodów wynikające z ustaleń z właścicielem terenu z uwzględnieniem koniecznych 

korekt finansowych; 

10.4 Przesunięciem terminu realizacji poszczególnych etapów wynikających z prac oraz zgód 

prowadzonych przez właściciela terenu. 

11 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach:  

11.1 W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez 

Wykonawcę, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek 

tematu ujętego Umową;  

11.2 Nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie 

w sposób odpowiedni, tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu 

dostawy objętej umową która na dzień zmiany stawki podatku nie została jeszcze rozliczona.  

11.3 konieczność wprowadzenia zmian wynikających z ustaleń z właścicielem terenu mających 

wpływ na zmianę ceny poszczególnych etapów. 

12 Warunki zmian: 

12.1 Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;  

13 Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych 

 

1 Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o 

uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach 

realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym 

niż realizacja niniejszej umowy. 

2 Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za 

koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron 

niniejszej umowy Umowie dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych 

przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w §9 ust. 3-6. 

3 Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych 

do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją 

niniejszej umowy oraz jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez strony polegający na 

zapewnieniu bieżących kontaktów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Dane osobowe będą 

przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym 

z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony 
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przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

4 Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej 

umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane 

uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego 

osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

5 Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych 

można kontaktować się: 

5.1 z ramienia Wykonawcy ................................................ ; 

5.2 z ramienia Zamawiającego – przetargi@ensemble3.eu,   

6 Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej 

umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać    danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać 

udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom 

działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową. 

 

§ 10 

 

Prawa autorskie 

 

1. Na podstawie Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy (pierwszej płatności 

za abonament), Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 

wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, stanowiących przedmiot prawa 

autorskiego (dalej jako „Utwór”), w celu ich swobodnego wykorzystania, rozporządzania nimi i 

modyfikacji, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili 

zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1231, ze zm.) (dalej jako „ustawa 

o prawie autorskim”), a w szczególności w zakresie: 

1) korzystania z Utworu na własny użytek oraz użytek osób trzecich, bez jakichkolwiek ograniczeń, 

w celach związanych z realizacją przez Zamawiającego powierzonych mu zadań, w tym zadań 

publicznych; 

2) utrwalenia, zwielokrotnienia, kopiowania, modyfikowania, wytwarzania dowolną techniką 

egzemplarzy Utworu, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, wprowadzania do pamięci komputerów i serwisów sieci komputerowej; 

3) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy Utworów; 

4) rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 3) - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; 

5) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych; 

6) wprowadzania do obrotu Utworu na nośnikach zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, 

DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Utworów 

powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem; 

7) wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzanie zapisów Utworu do pamięci komputerów 

i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu oraz udostępnianie 
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ich użytkownikom takich sieci, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM w oryginalnej wersji 

językowej; 

8) przekazywania  lub  przesyłania  zapisów  Utworów  pomiędzy  komputerami,  serwerami i 

użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków 

i technik; 

9) publicznego udostępniania Utworu, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie 

prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych 

lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem 

w tym celu usług interaktywnych; 

10) prawa do korzystania z Utworów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi utworami, 

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki; 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) wszelkie utwory jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Umowy, a także powstałe w 

trakcie lub w wyniku realizacji Umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z 

utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w 

szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób; 

2) w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym autorskie prawa 

majątkowe lub prawa do korzystania z utworów – licencje) oraz wszelkie upoważnienia do 

wykonywania praw zależnych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych odnośnie ww. 

utworów od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także 

uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wprowadzenie zmian do 

Utworów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie 

prawa osobiste do utworów. Wykonawca zapewnia, iż żaden z twórców utworów nie wycofa, 

ani nie ograniczy w jakikolwiek sposób udzielonych Zamawiającemu praw, zgód i zezwoleń, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym; 

3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do Utworów w 

zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na zasadach 

wskazanych w niniejszym § 10 Umowy; 

4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na Zamawiającego będzie 

wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy; 

5) Wykonawca zobowiązuje się, iż twórcy Utworów nie będą wykonywać wobec Zamawiającego, 

jego następców prawnych oraz podmiotów, którym Zamawiający (bądź jego następca prawny) 

udzieli licencji na korzystanie z Utworów lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie 

z Utworów, przysługujących im osobistych praw autorskich do Utworów. 

3. W przypadku, gdy do stworzenia Utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży się 

cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe lub licencję 

uprawniającą do korzystania z tego utworu. Ponadto, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe lub udzieli mu sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji 

określonych w ust. 1 oraz w zakresie umożliwiającym korzystanie przez Zamawiającego z Utworu na 

zasadach wskazanych w niniejszym § 10 Umowy. Za przeniesienie praw lub udzielenie sublicencji 

Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy (pierwszej płatności za abonament), 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących 

opracowanie Utworu (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w zakresie i na zasadach 

wskazanych w § 10 Umowy, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody 

Wykonawcy oraz bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto, Wykonawca 

zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian, przeróbek, adaptacji w Utworze bez konieczności 

uzyskiwania jego odrębnej zgody oraz bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. 
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5. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do Utworów oraz udzielenie wszelkich zgód, zezwoleń i 

upoważnień, o których mowa w niniejszym § 10 Umowy, nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu 

egzemplarza Utworu w przewidzianej formie, w szczególności w formie elektronicznej lub papierowej, 

w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje 

przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów oraz nośników na których Utwory 

zostały utrwalone. 

6. Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania Utworów oraz ich opracowania bez 

oznaczania ich autorstwa. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia względem Zamawiającego, jego następców prawnych, 

ani innych podmiotów, którym Zamawiający udostępnił Utwór, roszczeń, jakie mogłyby przysługiwać 

mu z tytułu ewentualnego naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy. Wykonawca 

zapewnia, iż żaden z twórców (współtwórców) Utworów nie będzie podnosił względem 

Zamawiającego, jego następców prawnych, ani innych podmiotów, którym Zamawiający udostępnił 

Utwór, jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnego naruszenia jego praw osobistych, w 

szczególności osobistych praw autorskich w związku z wykorzystaniem, rozpowszechnieniem, 

opracowaniem lub inną modyfikacją Utworów. Jednocześnie, Wykonawca zapewnia, iż twórcy 

(współtwórcy) Utworów upoważniają Zamawiającego do wykonywania przysługujących im autorskich 

praw osobistych do Utworów. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Utworów, a w 

szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia majątkowych praw autorskich, w 

tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim, w związku z wykonywaniem Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i całkowitego 

zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu 

10. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 

powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia po 

stronie Zamawiającego do postępowania i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia 

Zamawiającego z udziału w postępowaniu. 

11. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń lub zapewnień Wykonawcy zawartych w Umowie, 

w szczególności w niniejszym § 10 Umowy, lub też wad prawnych Utworu, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy w części bądź w całości w terminie 30 (trzydziestu) dni 

kalendarzowych od daty otrzymania informacji o powyższych okolicznościach i żądania zwrotu 

odpowiedniej części wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 

zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia, a także będzie miał możliwość naliczenia kary umownej 

zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit c)  Umowy. W każdym wypadku, Zamawiający będzie także 

uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie na zasadach ogólnych. 

 

§ 11 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany: 

a. osobiście; 

b. z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:……………………………… 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość oraz 

terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy pracy. 

5. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
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oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i jej 

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub jej zmiany, zgłosić w formie pisemnej 

sprzeciw do umowy w przypadkach, gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż określony w ust. 4 lub gdy nie spełnia wymagań określonych dokumentach 

zamówienia oraz zawiera ona postanowienia niezgodne z art.463 Pzp. 

7. Zamawiający dokona zapłaty należności dla Wykonawcy za prace wykonane przez 

Podwykonawcę po uprzedniej zapłacie wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy 

przez Wykonawcę. Dowodem zapłaty będzie w formie pisemnej oświadczenie 

Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty - wzór oświadczenia o przyjęciu zapłaty stanowi 

załącznik do SWZ. 

§ 12 

1 Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy, których Strony nie będą w stanie 

polubownie rozwiązać, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby dla siedziby 

Zamawiającego w Warszawie. 

2 Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.) oświadcza, że posiada 

status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

3 W zakresie nieuregulowanym i niesprzecznym z umową przedmiot umowy realizowany będzie na 

podstawie regulaminu świadczenia poszczególnych usług telekomunikacyjnych przedłożonym w 

dniu podpisania umowy przez Wykonawcę. 

4 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, oraz Wytycznych. 

5 Zamawiający powołując się na art. 509 i 514 k.c. wnosi zastrzeżenie, na mocy, którego 

wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na inną osobę bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6 Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

6.1 Opis przedmiotu zamówienia, 

6.2 Oferta Wykonawcy 

7 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

8 Naliczenie kar umownych może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej w przypadku jej 

złożenia przez Zamawiającego. Postępowania reklamacyjne będzie prowadzone na zasadach i 

warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 

r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284). 

 

 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 



 
 

 

 
 

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 857543 

 
 

 
 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

Załącznik nr 

… do 

umowy…. 

 

 

1. DANE ADRESOWE WYKONAWCY: 

 

2. DANE ADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

3. PARAMETRY USŁUGI: 

 

4. LOKALIZACJA: 

Nazwa 

obiektu: 

Adres: 

Interfejs  

 

Inne: 

 

PROTOKÓŁ NR 

 
DATA 

 
Nazwa Firmy: 

Adres: 

Telefon/fax: 

e-mail: 

Nazwa Firmy: 
 

Adres: 

 

Telefon/fax:  

e-mail:  

Przepływność łącza (odbieranie/wysyłanie): 

Przydzielony na stałe publiczny adres IP: 

Termin przekazania Usługi: 
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UWAGI: 

 

5. TERMIN URUCHOMIENIA USŁUGI: 

 

6. PODPISY STRON 

Strony stwierdzają zgodność techniczną odebranej Usługi z parametrami określonymi w wyżej wymienionej 

Umowie, przydatność do korzystania i potwierdzają rozpoczęcie świadczenia Usługi. 

Termin uruchomienia świadczenia Usługi: 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

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

(imię i nazwisko, data)  (imię i nazwisko, data) 
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