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Sprawa nr ECFC 2600.9.2021  

 

Załącznik nr 6  do SWZ 

     

                                                             Wzór Umowy 

Realizacja obrazu, realizacja kamerowa, jej zapis oraz przeprowadzenie transmisji 

internetowych z wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów    

Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021 odbywającego się w Toruniu w 

dniach od 13 do 20 listopada 2021 roku 
 

zawarta w dniu .......................... w Toruniu 

pomiędzy: 

Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE z siedzibą w Toruniu, Rynek Nowomiejski 28, 

87-100 Toruń, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pod numerem RIK 118/2020 oraz o numerze NIP 956 235 8384, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez:  

      Kazimierza Suwałę – Dyrektora Instytucji Kultury ECFC 

 

a    ……................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną/ym przez:............................................................................................................... 

wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego 

w trybie podstawowym (sprawa nr ECFC 2600.6.2021 ) na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)  

 

§ 1  

Zasady współpracy przy organizowaniu Festiwalu z Fundacją Tumult 

Zgodnie z § 2 oraz § 7 Umowy Nr ECFC.INS.34.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. o Wspólnym 

Organizowaniu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage, zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Fundacją Tumult z siedzibą w Toruniu, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, 

wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000012434, 

reprezentowaną przez Pana Marka Żydowicza zwaną dalej: „Fundacją” mając na uwadze współprace 

ww. podmiotów przy organizacji tego Festiwalu, Zamawiający zawiera niniejszą umowę. 

 

§ 2 

Definicje 

W przypadku, gdy użyte w niniejszej umowie (dalej „Umowa”) definicje nie zostały w odmienny sposób 

określone należy nadawać im takie znaczenie jakie wynika z dokumentów postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o którym mowa w SWZ oraz w załączniku nr 8 do SWZ . 
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§ 3 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja obrazu, realizacja kamerowa, jej zapis  

oraz przeprowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu 

Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021 odbywającego się w Toruniu w dniach 

od 13 do 20 listopada 2021 roku, zwane dalej Dziełem lub Przedmiotem Umowy. 

2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wykona realizację 

obrazu, realizację kamerową, ich zapis oraz przeprowadzi transmisje internetowe z wydarzeń 

festiwalowych w zakresie części nr…… zgodnie ze złożoną ofertą.,  zapisami SWZ oraz  załącznikiem 

nr 8 do SWZ ,  w następującej lokalizacji/lokalizacjach : 

1) I część – realizacja zamówienia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki,  

Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, zwane dalej CKK Jordanki,  

2) II część – realizacja przedmiotu zamówienia w Cinema City (ul. Czerwona Droga 1/6), 

3) III część – realizacja przedmiotu zamówienia w Teatrze im. Wilama Horzycy, Teatr Horzycy 

1, 87-100 Toruń, zwane dalej Teatr,  

4) IV część – realizacja przedmiotu zamówienia w siedzibie Fundacji Tumult, ul. Rynek 

Nowomiejski 28, 87-100 Toruń .  

3. We wszystkich obiektach w których wykonywane będzie Dzieło po stronie Zamawiającego pozostają: 

1) zapewnienie przyłącza internetowego o minimalnych parametrach 50/50 Mbps, 

2) zapewnienie oświetlenia scenicznego/oświetlenia planu, 

3) ponadto w salach umiejscowionych w CKK Jordanki Zamawiający zapewnia realizację 

dźwięku na potrzeby nagłośnienia obiektu i streamingu, a w budynku Fundacji nagłośnienie 

obiektowe. 

4. Szczegółową charakterystykę urządzeń o minimalnych parametrach jakich Zamawiający                        

wymaga w trakcie realizacji Dzieła oraz charakterystykę usług  

opisuje specyfikacja techniczna zawarta w Opisie Przedmiotu Zamówienia  

w załączniku nr 8 do SWZ wskazując jednocześnie minimalne wymagania Zamawiającego  

dla poszczególnych urządzeń, które muszą zostać spełnione. Wykonawca natomiast wypełniając 

odpowiednio przygotowane tabele formularza ofertowego winien skonkretyzować planowane  

do użycia urządzenia podając model i jego typ oraz nazwę producenta charakteryzując w sposób 

jednoznaczny planowane do użycia urządzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie wykonane przez niego czynności o których mowa w ust. 2 

powyżej niniejszego paragrafu będą spełniać szczegółowe wymagania zawarte w treści załącznika 8.  

6. W toku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do stosowania  

do uwag oraz zaleceń Zamawiającego dotyczących sposobu jego wykonywania. 

7. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy zapewni bezpłatny, 24-godzinny serwis, nie 

wyłączając sobót i niedziel, umożliwiający funkcjonowanie elementów składających się Przedmiot 

Umowy podczas festiwalu w dniach od 13 do 20 listopada 2021 roku.  

8. Zamawiający wymaga, aby minimalny czas reakcji na awarię w trakcie realizacji usługi wynosił 

………….minut od wystąpienia awarii po stronie Wykonawcy.  

 
 

§ 4 

Termin i miejsce realizacji 
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1. Strony ustalają się przedmiot Umowy realizowany będzie w dniach od 13 do 20 listopada 2021 roku 

odpowiednio do lokalizacji.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wykona realizację obrazu, realizację kamerową, ich zapis 

oraz przeprowadzi transmisje internetowe z wydarzeń festiwalowych w zakresie części nr…… 

zgodnie ze złożoną ofertą.,  zapisami SWZ oraz  załącznikiem nr 8 do SWZ ,  w następujących  

termie/terminach: ………………………………………………….. 

 

§ 5 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami SWZ 

oraz  załącznikiem nr 8 do SWZ. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dostęp do urządzeń, infrastruktury technicznej i lokalizacji w 

których odbywać będą się wydarzenia w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi co najmniej na tydzień 

przed rozpoczęciem ich realizacji odpowiednio do wskazanych lokalizacjach i terminów określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia w SWZ. 

3. Strony zobowiązują się do zgodnego współdziałania przy realizacji Przedmiotu Umowy na zasadach 

określonych w Umowie. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania informacji i danych będących 

w posiadaniu Strony a mających istotne i konieczne znaczenie dla skutecznej realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

5. Strony zobowiązane są na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, 

trudnościach, czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym także 

znanych Wykonawcy okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na 

jakość, termin wykonania bądź zakres prac, stanowiących Przedmiot Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie realizowane przez niego w ramach Umowy działania będą 

wykonywane z zachowaniem zasad najwyższej profesjonalnej staranności  

oraz, że dostarczony przez niego sprzęt i wyposażenie będzie pozbawione wad fizycznych  

oraz prawnych.  

7. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy  

nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, 

ani praw do baz danych. 

8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego 

w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zarzucających naruszenie praw własności 

intelektualnej, a także jeśli używanie ich zgodnie z Umową stanie się przedmiotem jakiegokolwiek 

powództwa strony trzeciej przeciwko Zamawiającemu, w tym o naruszenie praw własności 

intelektualnej, Wykonawca powinien podjąć działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w 

związku z tym koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania i świadczenia usług,  obejmującą części ……….a składających 

się na Przedmiot Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

……………….. (słownie: …………………) zł netto. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o równowartość podatku  
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VAT wg. odpowiedniej stawki, o ile taki podatek będzie należny. 

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz 6, nastąpi  z 14-dniowym terminem 

płatności liczonym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i 

merytorycznym faktury VAT przez Zamawiającego potwierdzonej Protokołem Odbioru 

podpisanym przez Strony.  

4. Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy będą dokonywane w PLN. 

 

§ 7 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej Strony w przypadku,  

gdy do niewykonania zobowiązań Strony dojdzie z powodu wystąpienia zdarzeń spowodowanych 

działaniem siły wyższej – rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do 

przewidzenia, ani zapobieżenia mu nawet przy dołożeniu należytej staranności. 

2. Strony są zobowiązane natychmiast wzajemnie informować się o niemożliwości wykonania 

Umowy na skutek działania siły wyższej. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie 

Przedmiotu Umowy w całości bądź części – Zamawiający jest uprawniony  

do odstąpienia od Umowy i powierzenia wykonania przedmiotu Zamówienia,  

bądź pozostałej do wykonania jej części, innemu podmiotowi, bez prawa Wykonawcy  

do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 

 

§ 8 

Zasady poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie  

10 lat od dnia zakończenia Umowy – do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji  

(w tym uzyskanych od Zamawiającego materiałów lub danych) uzyskanych bezpośrednio lub 

pośrednio, w związku lub przy okazji realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do 

niewykorzystywania informacji, o których mowa powyżej, w prowadzonej przez niego innej 

działalności, aniżeli oparta na Umowie (klauzula poufności) 

2. Strony zgodnie przyjmują, że wszelkie dotyczące Zamawiającego informacje uzyskane przez 

Wykonawcę bezpośrednio lub pośrednio, w związku lub przy okazji realizacji niniejszej Umowy, 

będą traktowane jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

3. W trakcie realizacji usługi oraz po jej wykonaniu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania 

w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego, ze szczególną dbałością 

o przekazany przez Zamawiającego materiał filmowy. 

4. Wykonawca w terminie do 29.11.2021 roku zwróci Zamawiającemu  wszystkie materiały 

pozyskane/nagrane     w trakcie  realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Zobowiązań, o których mowa w ustępach 1 i 2 nie narusza ujawnienie informacji dotyczących 

realizacji działań, które są objęte Umową:  

a) dostępnych publicznie bez naruszenia ww. postanowień Umowy; 

b) uzyskanych w sposób legalny z innych źródeł;  

c) co do których ujawnienia Wykonawca uzyska uprzednią wyrażoną w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zgodę Zamawiającego;  
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d) których ujawnienie wobec uprawnionych podmiotów jest wymagane ich decyzją lub 

orzeczeniem wydanym zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy 

podwykonawcom w zakresie opisanym w Ofercie.  

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie może zmienić zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac ani prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jak za działania  

i zaniechania własne. 

4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację  usług, 

stanowiących część lub całość Dzieła. 

 

§ 10 

Osoby do kontaktu 

1. Wszelkie zawiadomienia i informacje wymagane w związku z niniejszą Umową będą przesyłane 

elektronicznie, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: 

a) dla Wykonawcy: 

adres:    

e-mail:     

tel. kom.:   

osoba kontaktowa:   

b) dla Zamawiającego:  

adres: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 

Toruń 

e-mail:   kazik@ecfcamerimage.pl  

tel. kom.:   +48 606 830 618 

osoba kontaktowa:  Kazimierz Suwała, Dyrektor 

2. Strony winny się niezwłocznie wzajemnie informować o wszelkich zmianach danych adresowych 

podanych w ust. 1 powyżej. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu, wszelkie 

powiadomienia wysyłane na adres wskazany w ust. 1 powyżej uważane będą  

za prawidłowo doręczone. Druga Strona nie będzie ponosić w takim wypadku odpowiedzialności 

za szkody wynikające z wysłania powiadomienia na adres wymieniony w Umowie lub 

późniejszych powiadomieniach. 

 

§ 11 

Ubezpieczenie 

mailto:kazik@ecfcamerimage.pl
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1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej ……….. zł ( zł) i zobowiązuje się do 

utrzymania ochrony ubezpieczeniowej co najmniej na tym samym poziomie w okresie 

obowiązywania Umowy.  

2. Kopia dokumentu ubezpieczenia stanowi załącznik  nr  ………  do Umowy. 

3. W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia, o której mowa wyżej, w okresie obowiązywania 

niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia umowy ubezpieczenia bądź 

zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, na okres pozostały do 

zakończenia obowiązywania niniejszej umowy  

i przedłożenia Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia. 

4. Koszty związane z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  

w następujących przypadkach: 

a) za każdą godzinę zwłoki w gotowości do obsługi i użytkowania zgodnie z założeniami 

wskazanymi w zał. nr 1 do umowy opis - techniczno-funkcjonalny – 2 000,00 złotych, 

b) za każdą godzinę zwłoki w czasie reakcji na awarię po stronie Wykonawcy  

– 5 000,00 złotych. 

c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 20% wynagrodzenia umownego, 

2. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych  

i prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy należnego odszkodowania  

w zakresie przewyższającym zastrzeżone kary umowne. 

3. Naliczone kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Łączna wysokość kar umownych jakie mogą dochodzić strony wynosi 20%  

wynagrodzenia umownego. 

 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy jest dopuszczalna wyłącznie zasadach i warunkach 

określonych w art. 455 ustawy Pzp i  w następujących przypadkach:  

a) zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w obszarach: organizacyjnym, 

wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji, 

b) zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub 

niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, 

spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone 

przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań 

Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji, 

c) zmiana Umowy na wypadek ujawnienia się wad oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań i 

narzędzi informatycznych – Zamawiający dopuszcza zmianę w sposobie realizacji Przedmiotu 

Umowy polegającą na zastąpieniu danego elementu produktem zastępczym, spełniającym 
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wszelkie wymagania przewidziane w Specyfikacji Zamówienia dla elementu zastępowanego, 

rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad, 

d) zmiana Umowy polegająca na rezygnacji przez Zamawiającego z części prac  

w wyniku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania 

o udzielenie Zamówienia, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia 

postępowania o udzielenie Zamówienia, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniemu zmniejszeniu, 

e) Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu zamówienia do 5%  wartości zamówienia 

f) zmiana Umowy spowodowana zmianami przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie 

organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, 

opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze 

Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych 

publikatorach oraz na stronach internetowych (w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie 

przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych), Zamawiający dopuszcza 

zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi lub 

interpretacjami. 

  

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy 

w przypadku, w którym po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego na 

zaprzestanie naruszeń Umowy i usunięcie ich skutków wyznaczonego przez Zamawiającego 

Wykonawcy na piśmie, Wykonawca:  

a) zwłoki się z przedstawieniem do odbioru należycie wykonanego etapu określonego 

w harmonogramie, 

b) zwłoki się z usunięciem błędów względem czasu naprawy w wymiarze 48 godzin, 

c) narusza zobowiązania do zachowania w poufności informacji poufnych; 

d) dostarczył jakikolwiek etap prac dotknięty wadą prawną i nieusunięcia bezzwłocznego takiej 

wady mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego; 

e) naruszył zobowiązana dotyczących bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych. 

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 1 powyżej Zamawiający 

uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy  

w terminie 1 miesiąca licząc od dnia stwierdzenia zaistnienia danej przesłanki.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone będzie na piśmie pod rygorem nieważności.  
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§ 15 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

niewywiązywania się przez Wykonawcę z istotnych postanowień Umowy, w tym w szczególności 

SWZ. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania Umowy w całości lub w części w sytuacji, w której 

w wyniku okoliczności związanych z panującym stanem epidemii koronawirusa Covid-19 zostaną 

wprowadzone obostrzenia uniemożliwiające lub utrudniające przeprowadzenie festiwalu zgodnie z 

zamierzeniami Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia 

odpowiadająca części wykonania przedmiotu umowy.  

3. Oświadczenie o rozwiązaniu w całości lub w części Umowy złożone będzie przez Zamawiającego 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

Wykonawca jest bezterminowo odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

prawne przedmiotu zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia  

osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym  

za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku  

z realizacją zamówienia. Niniejszy zapis dotyczy zwłaszcza kopiowania  

i rozpowszechniania utworów audiowizualnych w całości lub w części, udostępnionych 

Wykonawcy przez Zamawiającego będące przedmiotem zamówienia. 

 

§ 17 

Klauzula informacyjna 

1. Zamawiający oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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. UEL 119  

z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz 

w toku wykonania umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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. UEL 119  

z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz 

w toku wykonania umowy. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących dane osobowe osób 

fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w 

związku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych 
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osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do 

ryzyka naruszenia praw osób fizycznych. 

4. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 do dnia 

zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub do czasu niezbędnego do archiwizacji – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ani jej 

części bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie  

pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie w niej wskazanych. 

2. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego 

prawa powszechnego, w tym w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  

dla każdej ze Stron. 

4. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie spory powstałe wskutek wykonywania warunków niniejszej Umowy albo powstałe 

wskutek interpretacji warunków niniejszej Umowy, przekazuje się do rozpatrzenia polskiemu 

sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na adres siedziby Zamawiającego. 

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią jej załączniki: 

1) Załącznik nr 8 do SWZ –  opis wymagań techniczno-funkcjonalnych.  

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 – Polisa ubezpieczeniowa  
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