
Załącznik nr 3 do ZO 

Wzór umowy 

zawarta w dniu  ……………….2021r. w Warszawie pomiędzy:  

ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem 
Badawczym, adres siedziby: 00-701 Warszawa przy ul. Czerniakowskiej 16, instytutem 
badawczym posiadającym status państwowego instytutu badawczego, wpisanym do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000033480, NIP: 525-000-82-70, reprezentowanym przez działających z upoważnienia 
Dyrektora na podstawie załączonych pełnomocnictw: 

 

…………………………….. 

a 

WYKONAWCĄ:  

(w przypadku spółek)……………………………………………………………………….. 
z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ………………Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………, 
posiadającą numer NIP …………… numer REGON …………… i kapitał zakładowy w 
wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w 
całości (dotyczy spółek akcyjnych), 
reprezentowaną/reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………… 

(w przypadku pozostałych przedsiębiorców) 
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą .......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy 
…..-……), ul. ...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarcze j, posiadającym numer NIP: ............... numer REGON: 
....................., 

 

zwanych w dalszej części łącznie „Stronami”, o następującej treści: 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
Zarządzenia nr 15/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty 
najkorzystniejszej została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

 

 

§ 1 



Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, polegającej 
na przeprowadzeniu analiz statystycznych mających na celu określenie determinantów 
wykorzystania potencjału pracowników z niepełnosprawnościami w miejscu. Szczegółowe 
wytyczne na temat sposobu realizacji badania zawarte są w załączniku nr 1 do umowy.  

2. Wykonawca przeprowadzi analizę statystyczną na podstawie przekazanego drogą 
mailową przez Zamawiającego pliku Excel z zakodowanymi danymi pochodzącymi z 
badań ankietowych przeprowadzonych wśród 515 osób niepełnosprawnych oraz zgodnie 
z umową  i Szczegółowymi wytycznymi na temat sposobu realizacji badania.   

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z przesłanych wyników badań 
i nie narusza praw osób trzecich. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu 
umowy i ponosi odpowiedzialność za jego należyte wykonanie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany realizować Umowę z dochowaniem należytej staranności, 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, przy wykorzystaniu całej 
posiadanej wiedzy i doświadczenia.  

 

 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Zamawiający prześle w formie elektronicznej Wykonawcy plik Excel z zakodowanymi 
danymi wraz z kluczami do obliczeń skal: COPSOQ, WEIMS, UWES, najpóźniej w 
terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do ………. od dnia podpisania umowy.  

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu: 

− Raport z wynikami przeprowadzonych analiz opatrzonych wykresami i/lub tabelami 

Word oraz Excel, 

− Wykresów, rycin, modeli, schematów itp. W pliku Excel, 

− Opisu zastosowanych metod statystycznych w pliku Word. 

 

§ 3 
 

Oświadczenia Wykonawcy  
 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego na podstawie niniejszej umowy raport, 
wykresy rycin, modeli, schematów oraz  opis zastosowanych metod statystycznych, o 
których mowa odpowiednio w § 2 ust. 3, stanowić będą utwór w rozumieniu przepisu art. 
1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) – zwane dalej łącznie utworem lub dziełem. 

2. Wykonawca oświadcza, że będzie mu przysługiwać całość praw majątkowych do utworu 
stworzonego na podstawie umowy, bez jakichkolwiek wad prawnych, obciążeń,                                             
w szczególności utwór nie będzie przedmiotem jakiejkolwiek licencji, użytkowania, 
dzierżawy. 

3. Wykonawca oświadcza, że może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie 
niezbędnym do zawarcia i wykonania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z utworu nie będzie naruszać 
jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności przysługujących takim osobom 
osobistych lub majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych, tajemnicy 



przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych. 
5. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 

naruszenia - w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworu w zakresie określonym 
przez niniejszą umowę - przysługujących im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o 
tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych 
roszczeń. 

6. Wykonawca oświadcza, że utwór nie będzie opracowaniem, przeróbką lub adaptacją 
cudzego utworu. 

7. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie jego oświadczenia wyrażone w treści niniejszego 
paragrafu nie zostaną przez niego cofnięte, natomiast dokonanie przez niego cofnięcia 
któregokolwiek uprawnienia Zamawiającego, powodować będzie odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

8. Wykonawca zapewnia, że utwór nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 
 

§ 4 
 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych 
 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 7 
ust. 1 umowy, majątkowe prawa autorskie do utworu bez ograniczeń co do terytorium, 
czasu, liczby egzemplarzy w zakresie poniższych pól eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub części - wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - na dowolnych nośnikach; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy - w 
całości lub w części; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie – odpłatnie lub nie – utworu lub 
jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym; 

4) w zakresie wykorzystywania i rozpowszechniania utworu w całości lub we 
fragmentach wybranych wedle uznania Zamawiającego, w tym w ramach 
kompilacji i połączeń z innymi utworami. 

2. W wyniku przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1 Zamawiający 
nabywa wyłączne prawo do korzystania z utworu, w pełnym zakresie na polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 1. 

3. Wykonawca udziela zezwolenia Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw 
autorskich utworu i jednocześnie przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody 
na wyłączne wykonywanie praw zależnych do wszelkich powstałych w ramach realizacji 
pracy efektów działalności Wykonawcy stanowiących utwór w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1231), z chwilą odbioru dzieła przez Zamawiającego (§ 6 umowy). 

4. Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży utworu w zakresie nabytych praw 
autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z 
przedmiotu umowy na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji nieznanych 
w chwili zawarcia Umowy, które ujawnią się w przyszłości, przeniesie na Zamawiającego 
wszystkie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, w drodze odrębnej umowy w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy. Wykonawca, w zakresie pól eksploatacji, 
o których mowa w zdaniu pierwszym pozostaje zobowiązanym przenieść na rzecz 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, na pierwsze jego żądanie. 
Niezależnie od powyższego, Zamawiający posiada względem Wykonawcy prawo do 



żądania przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów w zakresie pól 
eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, innych niż wymienione w ust. 1. 
 

§ 5 

Wykonywanie autorskich praw osobistych  

1. Wykonawca oświadcza, że zapewni Zamawiającemu, iż autor/-rzy utworu/ów nie 
będzie/nie będą korzystać z autorskich praw osobistych do Utworów względem 
Zamawiającego oraz jego następców prawnych, na których majątkowe prawa do 
utworu/ów zostaną przeniesione. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o oznaczeniu utworu imieniem 
i nazwiskiem twórcy albo udostępnienia go w sposób anonimowy. 

3. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie utworu publiczności 
oraz upoważnia Zamawiającego do podjęcia w jego imieniu decyzji o pierwszym 
udostępnieniu utworu publiczności, w tym określenie terminu i sposobu pierwszego 
udostępnienia utworu publiczności. 

4. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu zezwolenia na wprowadzenie 
następujących zmian w utworze: 

1) dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wykorzystywania 
przedmiotu umowy, w części lub w całości oraz łączenia ich z innymi utworami, 

2) podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa, tj. do podejmowania 
decyzji o oznaczeniu utworu, imieniem oraz nazwiskiem twórcy lub 
rozpowszechniania ich anonimowo. 

5. Wykonawca powierza Zamawiającemu wykonywanie w jego imieniu nadzoru 
autorskiego nad sposobem korzystania z utworu. 

 

§ 6 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego e-mailem o wykonaniu przedmiotu umowy i 
gotowości przekazania go do odbioru. 

2. Komisja Zamawiającego zwana dalej Komisją przeprowadzi odbiór przedmiotu umowy w 
jego siedzibie w Warszawie, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, a w razie braku 
takiego uzgodnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest dokonany w dacie podpisania przez 
Komisję protokołu odbioru bez żadnych zastrzeżeń. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek wskazanych przez Komisję w 
trakcie odbioru w terminie wyznaczonym przez Komisję i poinformowania o wynikach 
dokonanych czynności w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 
przewodniczącego Komisji, który wyznaczy kolejny termin odbioru, o czym powiadomi 
Wykonawcę bez zbędnej zwłoki. 

 

 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonany i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 3, 
przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………….  zł 



netto (słownie: ………………………… złotych) + podatek VAT ………..% w wysokości 
……………. zł, tj. łącznie …………….. zł brutto (słownie: …………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 umowy, obejmuje również wynagrodzenie za: 

1) wykonanie i dostarczenie dzieła opisanego w § 1 i § 2 umowy; 
2) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych 

do utworu, na wszystkich polach eksploatacji opisanych w § 4 umowy; 
3) przeniesienie na Zamawiającego wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do utworu, o którym mowa w § 1 § 2 umowy; 
4) przeniesienie na Zamawiającego własności nośników, na których utrwalono utwór; 
5) niewykonywanie przez Wykonawcę osobistych praw autorskich do utworu. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy o 

następującym numerze …………………………………….., w terminie do 21 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za realizację zamówienia. Za datę zapłaty 

strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za realizację umowy po podpisaniu 

bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z § 6. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji umowy w ramach mechanizmu podzielnej płatności (split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie jest rachunkiem 

znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 

r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od 

towarów i usług. 

8. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w 

pkt. powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie powstałe 

w skutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia na 

rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 

Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

9. Prawidłowo wystawioną fakturę w formie papierowej należy dostarczyć na adres: 

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wskazany w 

komparycji umowy. 

10. Prawidłowo wystawioną fakturę w formie elektronicznej można przekazać za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj), na skrzynkę Centralnego Instytutu 

Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w postaci ustrukturyzowanego 

dokumentu elektronicznego. 

11. Zamieszczając dane faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania należy: 

⎯  wprowadzić dodatkowe numery identyfikacyjne PEPPOL/PEF (typ numeru: NIP), tj.: 

• dla Zamawiającego: 5250008270; 

• dla Wykonawcy:  

⎯ w polu „numer umowy” należy wskazać nr NE/ZO-24/2021. 

12. W przypadku, gdy wystawiona przez Wykonawcę faktura nie będzie spełniać aktualnych 

w tym przedmiocie wymogów prawa, albo będzie zawierała błędy, do których 

skorygowania uprawniony jest Wykonawca, termin zapłaty będzie biegł od daty 

dostarczenia korekty takiej faktury. 



13. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy posiada status dużego 

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

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424). 

14. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej Umowy posiada 

status/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.). 

15. Strony niniejszym zobowiązują się niezwłocznie zawiadomić drugą stronę w przypadku 

zmiany statusu przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 424 ze zm.),  określonego w ustępie powyżej. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, 
Stronom przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo z tego tytułu obciążyć Wykonawcę 
karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

2) w przypadku zwłoki w poprawnym wykonaniu Przedmiotu umowy, Zamawiający ma 
prawo z tego tytułu obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki, licząc od 
ustalonego terminu wykonania Przedmiotu umowy;  

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru 
przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo z tego tytułu obciążyć Wykonawcę 
karą umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, , 
za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasady poufności, o której mowa w § 9 umowy 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić każdorazowo Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% umówionego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za 
każdy przypadek naruszenia.   

3. Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy nie może wynosić więcej niż 40% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.  

4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.  

6. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie 
możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych 
od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

7. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
dostawy oraz należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 



9. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy 
wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia 
zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym 
nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej umowy w ten 
sposób, że uniemożliwiają wykonanie umowy w całości lub w części przez pewien okres 
lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec. 

10. Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej 
jej działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia 
dalszego opóźnienia w realizacji umowy. 

11. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż14 dni, Strony mają prawo 
rozwiązać umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych i zasady poufności 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich 
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną 
danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem 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) (dalej: „RODO”), a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych 
oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub 
organów kontrolnych. 

2. Nie będą uznawane za niejawne informacje, które: 

1) zostały ujawnione do wiadomości publicznej;  

2) staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu 
bezprawnego; 

3) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody; lub 

4) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron; 
lub 

5) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną 
umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień umowy. 

3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub 
korzystaniu przez osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Każda ze Stron 
zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji niejawnych wyłącznie tym pracownikom 
lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania 
czynności na rzecz drugiej Strony, i którzy wykonują obowiązki wynikające z umowy. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentów, danych (w tym danych 
osobowych) i innych materiałów otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w celu 
wykonania umowy.  

5. Każda ze Stron zobowiązana jest chronić tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, 
w posiadanie której weszła w ramach wykonywania umowy i przedsięwziąć kroki 
zmierzające do zapewnienia ochrony tajemnicy drugiej Strony, co najmniej takie jakie 
przedsięwzięła do ochrony tajemnicy swojego przedsiębiorstwa, a w szczególności, 
zobowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby dostęp do poufnych informacji 



miały jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w działania na rzecz Zamawiającego po 
złożeniu stosownych oświadczeń o zachowaniu poufności na piśmie. 

6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy działaniu na rzecz 
Zamawiającego, Wykonawca może ujawnić poufną informację tylko w niezbędnym 
zakresie, uzyskawszy uprzednio od niej pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności 
lub zawarłszy pisemną umowę o zachowaniu poufności. 

7. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych 
druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń 
i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno 
być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.  

8. Do zachowania poufności Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej 
umowy oraz w ciągu 5 lat po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyn jej rozwiązania. 
Termin ten nie uchybia terminowi przedawnienia roszczeń, określonemu w art. 20 Ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 
419). 

9. Każda ze stron działając jako administrator danych osobowych przetwarza udostępnione 
jej przez drugą stronę dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i wykonaniu 
przedmiotowej umowy wyłącznie w celu zawarcia i wykonania tej umowy. 

10. Strony oświadczają, że osobom występującym po ich stronie przy zawarciu i wykonaniu 
przedmiotowej umowy znane są informacje, które powinny być im przekazane zgodnie 
z art. 13 ust.1-3 lub z art.14 ust. 1-4 RODO a tym samym, zgodnie z art. 13 ust. 4 i art. 14 
ust. 5 RODO nie mają obowiązku przekazania tym osobom tych informacji. 

11. W przypadku gdy w trakcie wykonywania umowy Zamawiający działając w trybie i zgodnie 
z art. 28 RODO powierzy Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe inne niż 
wskazane w ust. 9, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy 
regulującego zasady przetwarzania danych osobowych lub do zawarcia odrębnej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją niniejszej, umowy 
w ramach wynagrodzenia przysługującego na podstawie niniejszej umowy. 

 

 

§ 10 

Osoby odpowiedzialne za koordynację realizacji umowy 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów  
z Wykonawcą jest Katarzyna Hildt-Ciupińska tel. 22 623 37 81 , e-mail: kahil@ciop.pl  

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do bieżących kontaktów  
z Zamawiającym jest ……………….., tel.: ………………, e-mail: ……………………. 

3. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana pod adres: 

1) Zamawiający: CIOP-PIB 
adres pocztowy: ul. Czerniakowska 16, 00-710 Warszawa 
numer telefonu: ………………….. 
adres email: ……………………. 

2) Wykonawca: …………………….. 

adres pocztowy: ……………………. 

numer telefonu:  ……………………. 

adres email: ………………………. 

 

mailto:kahil@ciop.pl
mailto:bartosz.pekoslawski@p.lodz.pl
mailto:andab@ciop.lodz.pl
mailto:bartosz.pekoslawski@p.lodz.pl


§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji: 

1) gdy Wykonawca przekroczy termin na wykonanie umowy lub nie wykonuje 
obowiązków w niej zawartych, bądź zaprzestał wykonywania przedmiotu Umowy z 
przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn, 
spowodowanych wystąpieniem zdarzenia lub zdarzeń, stanowiących „siłę wyższą”; 

2) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 
określone Umową, bądź wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej 
postanowieniami lub w sposób wadliwy; 

3) gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy innym osobom. 

2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem 
określającym 7-dniowy termin do usunięcia naruszenia i jego skutków. 

3. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 może nastąpić w terminie do 
30 dni od daty upływu 7-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2, wyznaczonym na 
usunięcie naruszeń i jego skutków.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty  
z tytułu już wykonanej części Umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być sporządzone w formie pisemnej, 
papierowej przesłanej na adres Zamawiającego lub elektronicznej przesłanej na adres e-
mail wskazany w § 10 pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
  

§ 12 

Zmiana umowy  

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, zakazuje się zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy: 
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 
2) nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania usługi spowodowanego zdarzeniami 

siły wyższej w rozumieniu § 8 ust. 9 oraz okolicznościami, o których mowa w § 13; 
3) nastąpi zmiana terminu realizacji określonego w umowie, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  

W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia 

spowodowanego przez Zamawiającego; 

4) zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w 

przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie 

z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili 

składania oferty. 

4. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej. 
 



 

§ 13 

Uregulowania związane z COVID-19 

1. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą 
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą 
dokonać zmiany umowy w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy; 

2) zmianę sposobu naliczania kar umownych. 

2. Strony umowy są  zobowiązane do wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy – o ile taki 
wpływ wystąpił lub może wystąpić. Obowiązek informacyjny winien być wykonany  przez 
każdą ze Stron umowy w formie pisemnej, niezwłocznie po zaistnieniu lub powzięciu 
informacji o zaistnieniu  okoliczności mających wpływ na należyte wykonanie niniejszej 
umowy. Dla zachowania formy pisemnej wystarczającym jest przesłanie pisma e-mailem 
na adres wskazany w §10. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z załącznikami, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

2. Datą zawarcia Umowy jest data podpisania jej przez ostatnią ze Stron. W przypadku braku 
określenia dat złożenia podpisów pod Umową, datą zawarcia Umowy będzie data 
wskazana w jej komparycji. 

3. Strony sprawdziły prawidłowość reprezentacji w momencie podpisywania umowy. 

4. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub 
Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych 
postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako 
wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to 
prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony 
ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że 
jeżeli całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje 
rozsądną treść. 

5. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania dzieła osobom 
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki: 

 

Załącznik nr 1 –  Szczegółowe wytyczne na temat sposobu realizacji badania 

Załącznik nr 2 – Oferta/formularz cenowy z dnia …………….. r.  

Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwa przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
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