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Załącznik nr 3 do SWZ  

Projektowane postanowienia umowy  

UMOWA nr ABM/……/2022/BA 

 

dalej „Umowa”, zawarta w dniu  ……….. 2022 r. pomiędzy: 

Agencją Badań Medycznych z siedzibą w Warszawie (00-014), przy ul. Stanisława Moniuszki 1A, NIP: 

525-278-39-49, REGON: 382836515, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

Pana dr hab. n. med. Radosława Sierpińskiego – Prezesa Agencji Badań Medycznych  

a  

………………………………. zamieszkałym w ……………. przy ul. …………………, PESEL ……………… 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą …………………… z siedzibą w ……………. (kod 

pocztowy …………) przy ul. ……………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP ………………., REGON ……………… 

zwanym/ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.  

 

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

Strony oświadczają, że na dzień zawarcia Umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na ważność 

Umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

„ustawą Pzp lub ustawą została zawarta Umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje 

1. Definicje: 

1) przedmiot zamówienia - realizacja pięciu około dwugodzinnych (120 minut) szkoleń, nagranych 

i wyprodukowanych w postaci podcastów wideo, w treści umowy zwany również „Przedmiotem 

Umowy”; 

2) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 

przyjętych przez Zamawiającego za dni wolne od pracy, o których Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem; 

3) niewykonanie Umowy – ma miejsce wtedy, gdy świadczenie w ogóle nie zostaje spełnione; 

4) nienależyte wykonanie Umowy – ma miejsce wtedy, gdy świadczenie zostało spełnione, ale interes 

Zamawiającego nie został zaspokojony w sposób odpowiadający treści Umowy; 

5) PBI – Polityka Bezpieczeństwa Informacji 
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6) siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia  

i przewidzenia, niezależnie od woli i intencji którejkolwiek ze Stron; 

7) Umowa – niniejsza Umowa zawarta w związku z udzieleniem zamówienia w wyniku przeprowadzenia 

postępowania nr ABM-ZP-17/2022 

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach bez sprecyzowania czy dotyczą dni roboczych, należy przez 

te dni rozumieć dni kalendarzowe. 

§ 2 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja pięciu około dwugodzinnych (120 minut) szkoleń, które zostaną 

nagrane i wyprodukowane w postaci podcastów wideo w ramach projektu „Akademia Badań 

Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących 

usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru 

zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia 

ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, w którym Agencja 

Badań Medycznych pełni rolę Lidera Projektu, dalej: „podcasty”, na warunkach określonych w Umowie 

i cenie określonej w § 5 ust. 1 Umowy oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (dalej „OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz w Formularzu Ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w terminie określonym w § 3, na zasadach wskazanych 

w § 4, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do Umowy. 

3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy do zadań Wykonawcy należy: 

1) Zapewnienie ekspertów. 

2) Zapewnienie osoby prowadzącej rozmowy z ekspertami – moderatora. 

3) Opracowanie scenariuszy i grafik. 

4) Dostarczenie przygotowanych przez ekspertów prezentacji multimedialnych.  

5) Produkcja i postprodukcja podcastów. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie Zamawiającemu wszelkich materiałów produkcyjnych 

powstałych w trakcie realizacji Umowy (materiały dźwiękowe, tekstowe, filmowe, graficzne, itp.) oraz 

zapewni przekazanie autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych oraz praw zależnych do 

materiałów powstałych w toku realizacji Umowy na warunkach określonych w § 7 i § 9 niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że będą współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy, 

w celu należytej jej realizacji. 
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§ 3 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 nastąpi w ciągu 55 dni od dnia zawarcia Umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.  

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji i dostarczenia podcastów Zamawiającemu, zgodnie 

z ramowym harmonogramem przedstawionym w pkt 11 OPZ: 

a) do 40 dni od dnia podpisania umowy – pierwszy podcast; 

b) do 45 dni od dnia podpisania umowy – drugi podcast; 

c) do 45 dni od dnia podpisania umowy – trzeci podcast; 

d) do 50 dni od dnia podpisania umowy – czwarty podcast; 

e) do 50 dni od dnia podpisania umowy – piąty podcast; 

3. Zmiany terminów określonych w ust. 1 i w ramowym harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 są 

niedopuszczalne, chyba że wynikają z okoliczności określonych w § 13 Umowy i są wprowadzone 

aneksem do Umowy. 

4. Za dzień realizacji Umowy uznany będzie dzień przekazania przez Wykonawcę ostatniego podcastu, 

co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy, w ciągu 6 dni roboczych od przekazania ostatniego podcastu. 

5. W celu potwierdzenia należytej realizacji Przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się do podpisania 

protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. 

§ 4 

Sposób wykonania przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy 

z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie 

z przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonego Przedmiotu Umowy, w tym również 

za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, autorskich praw 

majątkowych, praw pokrewnych, własności intelektualnej. Za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z ww. praw dotyczących Przedmiotu Umowy odpowiada wyłącznie Wykonawca i mocą 

Umowy uwalnia  on Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich 

ewentualnych roszczeń. 

3. Wykonawca w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, oświadcza, że posiada wszelkie 

kwalifikacje i uprawnienia zawodowe niezbędne i konieczne do realizacji Umowy zgodnie z pkt 5 i 6 

OPZ. 

4. Wykonawca zapewni realizację Przedmiotu Umowy przez Personel przedstawiony Zamawiającemu 

w Formularzu osobowym (Załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie osoby prowadzącej rozmowy z ekspertami 
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- moderatora i Wykazie osób (Załącznik nr 6 do SWZ) w zakresie ekspertów oraz osoby/osób pełniących 

rolę tłumacza migowego, spełniających wymagania określone odpowiednio w pkt 5.1.9. i 8 OPZ oraz 

w pkt 10.5.4.2. SWZ. 

5. Zmiana osoby prowadzącej rozmowy z ekspertami - moderatora, eksperta lub tłumacza języka 

migowego jest możliwa tylko w uzasadnionym przypadku, na który ani Wykonawca ani ta osoba nie 

miały wpływu (np. w przypadku choroby). Wszystkie zmiany w Formularzu osobowym i w Wykazie 

osób, o których mowa w ust. 2, zostaną zgłoszone przez Wykonawcę w formie pisemnej na minimum 

3 dni przed planowaną zmianą. Pismo powinno być podpisane przez Wykonawcę lub inną osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

Zamiana osoby wskazanej w Formularzu osobowym będzie możliwa pod warunkiem, że nowa osoba 

będzie posiadać doświadczenie nie mniejsze niż zastępowana osoba, aby była zachowana tożsamość 

punktowa z kryterium oceny ofert. Zmiana osób wskazanych w Wykazie osób będzie możliwa pod 

warunkiem, że spełnione zostaną wobec nowych osób wymagania określone w pkt 10.5.4.2. SWZ.  

6. Wykonawca, jeżeli złożył takie zapewnienie w swojej Ofercie, zobowiązany jest zrealizować Umowę 

przy udziale osoby niepełnosprawnej, jest również zobowiązany udokumentować fakt udziału osoby 

niepełnosprawnej w realizacji Umowy, jak również fakt jej zatrudnienia, na każde żądanie 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego akceptację wszystkich działań, czynności, 

utworów stworzonych w ramach Umowy, w tym w szczególności: scenariuszy, projektów graficznych, 

treści podcastów.  Wykonawca odpowiada za sukcesywne przekazywanie materiałów z odpowiednim 

wyprzedzeniem zapewniającym dotrzymanie terminów określonych w pkt 11 OPZ. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy logotypów niezbędnych w realizacji 

podcastów. 

9. Zamawiający może zaakceptować propozycje scenariuszy przekazanych przez Wykonawcę lub wnieść 

uwagi w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania scenariusza przez Wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich uwag Zamawiającego w terminie maksymalnie 3 dni 

roboczych od dnia ich przekazania. 

10. Zgłoszenie uwag przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6 nie stanowi podstawy do żądania przez 

Wykonawcę przedłużenia terminu wykonania Umowy, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania podcastów każdorazowo w terminach określonych 

w harmonogramie ramowym, o którym mowa w pkt 11 OPZ. Zamawiający po otrzymaniu podcastów od 

Wykonawcy zgodnie z ramowym harmonogramem przedstawionym w pkt 11 OPZ pkt ma prawo do 

wniesienia uwag w ciągu trzech dni roboczych. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie uwagi 

Zamawiającego i dostarczyć poprawioną wersję podcastu w ciągu trzech dni roboczych od dnia 

otrzymania uwag od Zamawiającego. Wykonawca, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i 

uzyskaniu jego zgody, może zmienić kolejność nagrywanych materiałów, przy jednoczesnym 
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zachowaniu terminów realizacji. Zmiana taka nie stanowi zmiany treści Umowy i nie wymaga zawarcia 

aneksu do Umowy. 

12. Zamawiający może wnieść uwagi na każdym etapie realizacji Umowy przed ostatecznym 

zaakceptowaniem wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 

wszystkich uwag Zamawiającego w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania. 

13. Brak uwzględnienia przez Wykonawcę uwag Zamawiającego wnoszonych do sposobu realizacji przez 

Wykonawcę zadań, nie wstrzymuje biegu terminu realizacji Umowy. 

14. Wykonanie przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności w związku ze zgłaszanymi przez Zamawiającego 

uwagami, o których mowa w ust. 6 i 9 nie skutkuje dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. 

15. Wykonawca, po akceptacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu 

gotowe podcasty mp4, w formacie 1920x1080px Full-HD, utrwalone na nośniku pamięci zewnętrznej 

(np. pendrive) wraz z przekazaniem praw autorskich i pokrewnych do podcastów Zamawiającemu.  

16. Wykonawca dostarczy także Zamawiającemu, drogą elektroniczną, podcasty w wersji skompresowanej 

umożliwiającej publikację w Internecie. 

17. Przekazanie podcastów nastąpi niezwłocznie po ostatecznej akceptacji Zamawiającego na podstawie 

protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, w terminach 

określonych w § 3 ust. 2 Umowy. 

18. Wszystkie podcasty muszą być oznakowane zgodnie z pkt 6.5 OPZ.  

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu realizacji Umowy przez Wykonawcę 

w każdym momencie trwania Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się taką kontrolę umożliwić.  

20. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy, na jego zapytanie, niezbędnych konsultacji 

i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy.  

21. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca odpowiada za koordynację i nadzór nad wszelkimi działaniami 

podejmowanymi w związku z realizacją Przedmiotu Umowy przez zatrudnionych przez siebie 

pracowników. 

22. Zamawiający informuje, iż zawarcie Umowy powoduje, że Wykonawca realizując Przedmiot Umowy jest 

obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W szczególności Wykonawca w związku z realizacją Umowy jest obowiązany do zapewnienia na własny 

koszt dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno-

komunikacyjnej oraz cyfrowej. 
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§ 5 

Warunki wynagrodzenia i warunki rozliczeń 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi 

łącznie ………..zł netto (słownie: ………………,…/100), tj……….zł brutto (słownie:…………..,…/100), 

w tym wartość podatku VAT ……., … zł (słownie: ……………………, …./100). 

2. Wartość wynagrodzenia określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją Przedmiotu Umowy jakie ponosi Wykonawca, w tym koszty produkcji, montażu, grafik oraz 

wszystkie należne inne opłaty i podatki wynikające z realizacji Umowy, a także ewentualne upusty 

i rabaty oraz obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych do wszystkich wybranych przez Zamawiającego utworów - w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 

ze zm.) - powstałych w związku z realizacją Umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie 

realizacji Umowy.  

3. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy, nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego 

należytego wykonania usługi objętej Przedmiotem Umowy na podstawie podpisanego przez Strony 

protokołu odbioru Przedmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 14 Umowy bez zastrzeżeń, na podstawie 

prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury zawierającej prawidłowy 

numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

4. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT udostępnianym 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności z faktury do czasu 

spełnienia wymogów opisanych w ust. 3, a termin płatności z danej faktury ulega wydłużeniu o czas tej 

zwłoki. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani 

uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że standardowo realizuje płatności z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment (o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.]). Zapłatę w tym systemie uznaje się 

za dokonanie płatności w terminach wynikających z Umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę 

na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności, tzw. split payment. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek 

oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych. 

7. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. 
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty faktury nieprawidłowo wystawionej, do czasu 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania 

przez Wykonawcę noty korygującej. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ust. 12, bądź 

w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@abm.gov.pl w postaci pliku PDF (Portable 

Document Format) z adresu e-mail: …………/…………., w postaci załącznika zapisanego w formacie 

PDF (Portable Document Format). 

10. Zamawiający ma prawo do pomniejszania wartości wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy 

o wartości naliczonych kar, na zasadach określonych w § 6 Umowy. 

11. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.) uruchomił Platformę Elektronicznego Fakturowania 

(PEF) korzystając z usług Broker Infinite IT Solutions. Identyfikator Service Desk to: K4FPBZ. 

13. W przypadku, w którym Wykonawca w trakcie okresu realizacji Przedmiotu Umowy zmieni formę 

opodatkowania lub w inny sposób zmieni się jego status podatkowy (w tym z korzystającego 

ze zwolnienia od podatku na zobowiązanego podatkowo), jest on zobowiązany niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o tej zmianie, jak również ponosi on finansowe skutki takiej zmiany. 

W takim przypadku maksymalna wartość wynagrodzenia brutto określona w ust. 1 nie ulega zmianie. 

W przypadku Wykonawcy, który oświadczył w ofercie, że jest zwolniony z podatku od towarów i usług 

(VAT) na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej 

„ustawa VAT”), w sytuacji, w której Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania art. 113 ust. 5 

ustawy VAT, będzie on zobowiązany realizować Przedmiot Umowy w kwocie brutto określonych 

w Ofercie. Zmiana taka nie prowadzi do zmiany treści umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy 

polegającego na niedostarczeniu podcastów w terminach wskazanych w harmonogramie ramowym 

w pkt 11 OPZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonania Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

mailto:kancelaria@abm.gov.pl
https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-infinite/
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3. W przypadku innego niż wskazane w ust. 1 - 2 niezgodnego z Umową lub nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy stwierdzony przypadek. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

5. W przypadku niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub nieskierowania osoby niepełnosprawnej 

do czynnego udziału przy realizacji przedmiotu Umowy, pomimo zobowiązania w przedstawionej 

Ofercie przez Wykonawcę, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Taką samą karę umowną Zamawiający 

może nałożyć na Wykonawcę w przypadku naruszenia postanowień § 4 ust. 4 i 5 Umowy dotyczących 

personelu Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar 

umownych określonych w ust. 1-5, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

7. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-5 podlegają sumowaniu. 

8. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do 50% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

9. Każde naliczenie kary umownej zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy 

przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwoty naliczonej kary 

umownej. W przypadku niezapłacenia naliczonej kary umownej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni 

od otrzymania noty obciążeniowej na konto Zamawiającego wskazane w nocie obciążeniowej, 

Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania jego 

zgody. Brak wpłaty kary umownej oraz brak możliwości potrącenia naliczonej kary umownej z faktury 

upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. 

10. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 2 Umowy, z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 4. 

11. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują 

odsetki ustawowe za opóźnienie. 

§ 7 

Majątkowe prawa autorskie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych oraz uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń z wszystkimi osobami, z którymi będzie 

współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz które wnoszą wkład twórczy do utworów 
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powstałych przy realizacji podcastów, obejmujących pola eksploatacji wymienione w Umowie. 

Wykonawca udostępni wszystkie umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim, do wglądu przez 

Zamawiającego w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 14. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich 

i przekaże Zamawiającemu utwory, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku 

ich naruszenia ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych osób. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 2, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 

z naruszenia ich dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 

przepisów ustawy, o której mowa w § 5 ust. 2. 

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych jak i majątkowych, i skierowania 

sprawy na drogę postępowania sądowego, Wykonawca wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego 

i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym lub 

egzekucyjnym. 

§ 8 

Zasady przeniesienia praw autorskich 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, z chwilą podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 14, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich wybranych przez Zamawiającego 

utworów powstałych w związku z wykonaniem Umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy w zakresie poniższych pól eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, 

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 

2) wprowadzanie oryginału lub egzemplarzy, na których utwory utrwalono do obrotu, ich użyczanie lub 

najem; 

3) rozpowszechnianie utworów w inny sposób, w szczególności publiczne wystawianie, publiczna 

prezentacja, publiczne wyświetlanie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnienie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 

rozpowszechniania w sieci teleinformatycznej oraz w sieci Internet; 

4) wykorzystanie utworów w publikacjach multimedialnych wytworzonych na potrzeby działań 

informacyjno - edukacyjnych prowadzonych przez Agencję Badań Medycznych, w tym ich 

rozpowszechnianie w sposób, o którym mowa w pkt 3, jak również prezentowanie na seminariach, 

konferencjach, szkoleniach; 
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5) wykorzystanie utworów w prezentacjach i innych dokumentach wytworzonych na potrzeby działań 

prowadzonych przez Agencję Badań Medycznych, w szczególności na stronach Internetowych 

Agencji Badań Medycznych oraz ich nadawanie wizji przewodowej i bezprzewodowej; 

2. W ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zezwala na bezterminowe dokonywanie 

przez Zamawiającego opracowań utworów powstałych w związku z wykonaniem Umowy, 

w szczególności w zakresie ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie lub usunięcie 

różnych elementów, przycięcie, wykadrowanie, zmianę kolorystyki, a także do korzystania z tych 

opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 1 (prawa zależne). 

Zamawiający prawa te może wykonywać samodzielnie lub upoważniać do ich wykonywania osoby 

trzecie. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy i nośników, na których utwór został utrwalony. 

4. Do momentu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych 

w ramach Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu, każdorazowo z dniem wydania utworów 

Zamawiającemu, nieodpłatnej licencji do korzystania z tych utworów, na polach eksploatacji, o których 

mowa w ust. 1. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie potwierdzi pisemnie fakt przeniesienia 

na Zamawiającego praw autorskich do podcastów, udzielonych oświadczeń i zezwoleń. 

6. Jeżeli treść przepisów prawa lub postanowień Umowy wyraźnie nie stanowi inaczej, Zamawiającemu 

przysługuje prawo przenoszenia praw, zgód i upoważnień określonych w niniejszym paragrafie na 

jakiekolwiek podmioty trzecie, bez jakichkolwiek ograniczeń ani obowiązku zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia. 

§ 9 

Współpraca między Wykonawcą, a Podwykonawcami 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w pełni własnymi siłami/z udziałem 

następujących Podwykonawcy(ów): …………………………… – w zakresie ……………………………. 

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, Podwykonawcą(ami), na którego(ych) zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, jest/są: …………………………. – w zakresie ……………………… (jeżeli dotyczy). 

3. W przypadku późniejszego zamiaru powierzenia realizacji części Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy(om) Wykonawca jest zobowiązany poinformować na piśmie o tym Zamawiającego, 

podając nazwę(y) Podwykonawcy(ów) oraz część Umowy, która będzie przez niego(nich) wykonywana 

wraz z zakresem realizowanych przez niego/nich zadań. 
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4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego/danych Podwykonawcy(ów) zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego/tych Podwykonawcę(ów) lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy(om). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że Podwykonawca(y) wskazany(i) przez Wykonawcę nie 

będzie(ą) powierzał(li) wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym Podwykonawcom, 

chyba, że Wykonawca uzyska od Zamawiającego zgodę na takie powierzenie na piśmie. 

6. W przypadku realizacji części Przedmiotu Umowy z udziałem Podwykonawcy(ów), Wykonawca 

zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcę(ów) oraz 

do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowej realizacji Umowy. 

7. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy(ów) Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez Podwykonawcę(ów), jak za własne działania lub 

zaniechania. 

8. Wykonawca dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy(om). 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami 

Umowy. 

§ 10 

Poufność informacji i ochrona danych osobowych 

1. Strony Umowy zobowiązują się traktować wzajemnie jako poufne wszelkie informacje powzięte 

w trakcie realizacji Umowy stanowiące tajemnicę drugiej Strony, w tym w szczególności informacje 

dotyczące sposobu używanych zabezpieczeń oraz ich rozwiązań technicznych. Strony Umowy nie 

wykorzystają tych informacji do innych celów niż związanych z realizacją Umowy i nie ujawnią ich 

osobom trzecim, za wyjątkiem osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy. Zasada poufności obowiązuje również 

pracowników Zamawiającego i osoby skierowane do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji, jeżeli 

obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

prawomocnego orzeczenia sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ 

w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek 

informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania 

Zamawiającego.  

3. Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z Umową obowiązuje od dnia jej 

zawarcia i trwa również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. W przypadku realizacji obowiązków 
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wynikających z Umowy przez Podwykonawcę(ów), zapisy niniejszego paragrafu dotyczące zachowania 

poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych obowiązują również Podwykonawcę(ów), 

Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawcy(ów) związane ze zobowiązaniem do zachowania 

poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych jak za własne działania lub zaniechania.  

4. Za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego na skutek niewywiązania się przez Wykonawcę 

ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1-3 oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, odpowiada w pełnej wysokości wyłącznie Wykonawca.  

5. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania 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 (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119/1 z późn. zm.) dalej „RODO”. 

6. Osobą dedykowaną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie ochrony danych osobowych ze strony 

Wykonawcy jest ……………………….., tel. ………………….. e-mail: ……………………………. 

7. Osobą dedykowaną do kontaktu z Wykonawcą w zakresie ochrony danych osobowych ze strony 

Zamawiającego jest Gracjan Krupski, tel. (22) 270 70 69, e-mail: e-mail: iod@abm.gov.pl . 

8. Zmiana dedykowanych osób do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych nie stanowi zmiany 

treści Umowy. Każda ze Stron Umowy może jednostronnie dokonać zmian w zakresie dedykowanych 

osób do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych oraz danych teleadresowych, zawiadamiając 

niezwłocznie o tym na piśmie lub w formie elektronicznej drugą Stronę Umowy na adresy mailowe 

wskazane w § 14 ust. 1 oraz 2 Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego osoby fizyczne reprezentujące 

Wykonawcę oraz osoby fizyczne przez niego wskazane jako osoby do kontaktu i inne osoby 

odpowiedzialne za realizację Umowy o treści klauzuli informacyjnej Zamawiającego która dostępna jest 

pod adresem: https://abm.gov.pl/polityka-prywatnosci/. 

10. Jeżeli do prawidłowej realizacji Umowy wymagany będzie dostęp Wykonawcy do danych osobowych 

Zamawiającego, wówczas Strony zawrą umowę powierzenia danych osobowych zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. 

§ 11 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

1. W Agencji Badań Medycznych obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Informacji (dalej „Polityka”) 
określająca zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, której aktualna 
treść dostępna jest pod adresem: https://abm.gov.pl/polityka-prywatnosci/. 

2. ABM zarządza relacjami z podmiotami zewnętrznymi w sposób zapewniający należyty poziom 
Bezpieczeństwa informacji i innych aktywów. 

3. W Agencji Badań Medycznych obowiązują wytyczne bezpieczeństwa informacji w relacjach 

https://abm.gov.pl/polityka-prywatnosci/
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z podmiotami zewnętrznymi i są stosowane w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, które w trakcie 
współpracy z ABM otrzymują dostęp do jej informacji. 

4. Postanowienia wytycznych stosuje się do umów oraz innych stosunków prawnych, w związku z którymi 
następuje udostępnienie podmiotowi zewnętrznemu informacji należących do lub powierzonych ABM, 
a także dostęp do innych aktywów ABM, jeśli dostęp ten może wpłynąć na Bezpieczeństwo informacji.  

5. Od podmiotów zewnętrznych ABM wymaga przestrzegania obowiązków i wymagań związanych 
z zapewnieniem Bezpieczeństwa informacji, w tym przestrzegania Polityki oraz innych dokumentów, 
istotnych z punktu widzenia stosunku prawnego łączącego ABM z danym podmiotem zewnętrznym. 

6. Niniejsze wytyczne określają minimalne wymogi w obszarze bezpieczeństwa informacji, których 
przestrzegania wymaga Agencja Badań Medycznych w relacjach z podmiotami zewnętrznymi 
(Wykonawca): 

1) w ABM obowiązują zasady zarządzania bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowym, określone 

są obszary bezpieczeństwa fizycznego oraz odbywa się kontrola ruchu osobowego w budynkach 

i pomieszczeniach ABM; 

2) obowiązuje zakaz palenia, zabronione jest spożywanie posiłków i picia napojów  

w miejscu, które mogłoby spowodować zagrożenie dla sprzętu elektronicznego lub nośników 

informacji (papierowych i elektronicznych), 

3) zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych w pobliżu sprzętu wrażliwego na 

promieniowanie elektromagnetyczne, 

4) zabronione jest rejestrowanie dźwięku i obrazu, 

7. Stosownie do okoliczności mogą zostać określone wyższe wymagania w obszarze bezpieczeństwa 
informacji. 

8. O ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego, wytyczne lub regulacje wewnętrzne ABM nie 
stanowią inaczej, wymagania i zobowiązania, o których mowa w § 11 ust. 5 oraz ust. 6 pkt. 1 - 4, mogą 
być określone jako postanowienia umowy lub osobne oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 5 
do Umowy. 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Niewykonanie przez Wykonawcę postanowień Umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz zwłoka 

powyżej 7 dni od terminów, o których mowa w § 3 upoważnia Zamawiającego do odstąpienia 

od  Umowy ze skutkiem ex nunc, w trybie natychmiastowym, z konsekwencjami określonymi 

w § 6 ust. 4. 

2. Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy, jeżeli zajdzie istotna zmiana okoliczności 

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

w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku określonym w ust. 2, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za część Umowy wykonaną 

zgodnie z Umową do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. 
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4. Strony zgodnie oświadczają, iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy nie niweczą takich instytucji 

Umowy jak: kary umowne, czy też prawa żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy. 

§ 13 

Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez zgodną wolę Stron wyrażoną w formie pisemnego porozumienia 

zawartego przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w terminie natychmiastowym, 

w szczególności w przypadku: 

a) braku możliwości wywiązania się z zobowiązań z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub 

Wykonawcy,  

b) zmiany w trakcie obowiązywania Umowy przepisów prawnych regulujących działalność objętą 

przedmiotem Umowy, jeżeli wejście w życie tych przepisów uniemożliwi realizację Umowy,  

c) zaprzestania wykonywania działalności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,  

d) pojawienie się sytuacji pandemicznej ograniczającej realizację Umowy lub innego przypadku siły 

wyższej. 

2. W przypadku zaistnienia w toku realizacji Umowy w stosunku do Wykonawcy okoliczności opisanych 

w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), 

Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

3. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonanej i odebranej zgodnie z Umową części Umowy. 

§ 14 

Zmiana postanowień Umowy 

1.  Dopuszcza się za zgodą obu Stron wprowadzenie do Umowy zmian w przypadkach dotyczących:  

1) wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą Stron, które pojawi się 

po zawarciu Umowy i spowoduje niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu,  

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy, 

3) jeśli wystąpi konieczność rezygnacji z realizacji części lub całości Umowy, podyktowana 

zaistnieniem siły wyższej lub okoliczności, której nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

Umowy,  

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 

i wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej do Umowy pod rygorem nieważności. W przypadku 
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zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz zgodnego oświadczenia woli Stron co do 

wprowadzenia niezbędnych zmian, zmiany Umowy muszą pozostać w związku przyczynowo-

skutkowym z zaistniałą okolicznością i być adekwatne (proporcjonalne) do niej. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, nie mogą w żadnym przypadku stanowić podstawy 

zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy z zastrzeżeniem, że 

mogą stanowić podstawę do obniżenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

§ 15 

Kontakty i zawiadomienia 

1. Opiekunem wyznaczonym przez Wykonawcę, z którym upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą 

konsultować się we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy jest: 

1) ………………………………. (e-mail: …………………………..., tel. ……………………..). 

2. Opiekunem wyznaczonym przez Zamawiającego, z którym upoważnieni pracownicy Wykonawcy będą 

konsultować się we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy jest: 

1) Pani Natalia Boguszewska (e-mail: natalia.boguszewska@abm.gov.pl., tel. 22 270 70 68). 

3. Zmiana osób właściwych do kontaktów lub danych teleadresowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2  nie 

wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

4. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:  

1) Zamawiający: Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa,  

2) Wykonawca: ………………………….., ul. ……………………………., ………………………. 

5. Wnioski, żądania, zawiadomienia i inne informacje związane z realizacją Umowy będą przekazywane 

pisemnie, listem poleconym, pocztą elektroniczną lub będą składane bezpośrednio w siedzibie Strony 

za pokwitowaniem odbioru złożonym przez upoważnioną osobę, z zastrzeżeniem, że wszystkie 

zgłoszenia w pierwszej kolejności będą przekazywane bezpośrednio do opiekuna, o którym mowa 

w ust. 1. Brak reakcji tej osoby i niewykonanie czynności z zakresu Przedmiotu Umowy wymaga 

zgłoszenia w jednej z form, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

6. Strony Umowy mają prawo do zmiany osób i danych wskazanych w § 14 ust. 1-4, w każdym czasie 

trwania Umowy, jednak każda zmiana nazwy, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej 

i osób upoważnionych do kontaktów wymaga natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Korespondencję 

doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 4, każda ze Stron uzna za prawidłowo 

doręczoną. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu, każda ze Stron 

przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania 

drugiej Stronie aktualnego adresu. 
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy na rzecz osób 

trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 

Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich, ani dokonać innych cesji związanych 

z realizacją Umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej Umowy wymagają zgody obydwu Stron oraz zachowania 

formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, 

w szczególności:  

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.); 

3) ustawa o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1231ze zm.);  

4) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 106 ze. zm.); 

5) ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

6) Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L z 4 maja 

2016 r. nr 119/1 z późn. zm.). 

4. Oświadczenia oraz zgłoszenia związane z realizacją Umowy, kierowane do drugiej Strony, dokonywane 

będą w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w:  

1) § 14 ust. 1-4 Umowy - w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.  

5. W razie ewentualnych sporów, mogących wyniknąć w trakcie realizacji Umowy, Strony będą dążyć do 

ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia w ciągu 30 dni od zaistnienia sporu, 

każda ze Stron może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 17 

Wykaz załączników 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
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Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty, wraz z załącznikami tj. Formularz osobowy, Wykaz usług, Wykaz 

osób 

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 

Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy, wytyczne PBI 

 

 

 

 

……………………………. …………………………. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ABM/….. z dnia…………….r. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Załącznik nr 2 do Umowy nr ABM/….. z dnia…………….r. 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ABM/….. z dnia…………….r. 

 

WZÓR  PROTOKOŁU  ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

Potwierdzenie należytego wykonania umowy 

 

sporządzony w dniu ………………r. na podstawie umowy ………………… z dnia …………………….r. 

 

 

Miejsce dokonania odbioru:   ___________________ 

Data dokonania odbioru:   ___________________ 

Termin realizacji umowy:  ___________________ 

Umowa zawarta pomiędzy: 

Agencją Badań Medycznych z siedzibą w Warszawie (00-014), przy ul. Stanisława Moniuszki 1A, NIP: 

525-278-39-49, REGON: 382836515, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

Pana dr hab. n. med. Radosława Sierpińskiego – Prezesa Agencji Badań medycznych  

a 

………………………………..  (zamieszkałym  w ………………… przy ul. …………………, PESEL 

…………………. prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ……………………….. z siedzibą 

w ………………. (……….) przy ul. ……………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, NIP ……………………., REGON …………………………. 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………….. 

 

 

Przedmiot umowy: 

 

Realizacja pięciu około dwugodzinnych (120 minut) szkoleń, które zostaną nagrane i wyprodukowane 

w postaci podcastów wideo w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji 

zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych 

w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe 

i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług zdrowotnych, w którym Agencja Badań Medycznych pełni rolę Lidera Projektu, dalej: 

„podcasty”, na warunkach określonych w Umowie i cenie określonej w § 5 ust. 1 Umowy oraz zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 

do Umowy oraz w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 
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Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy należycie w zakresie realizacji podcastów (wymienić zrealizowane 

tematy podcastów), w terminach określonych w Umowie, zgodnie z warunkami zawartej Umowy, 

a Zamawiający przyjął go bez zastrzeżeń. 

Zamawiający zweryfikował zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez Wykonawcę i jej zaangażowanie 

w wykonanie Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych 

w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 Umowy w zakresie umożliwiającym 

korzystanie z nich na polach eksploatacji wymienionych w Umowie, a zawarcie Umowy nie narusza 

czyichkolwiek praw, w szczególności cudzych praw własności intelektualnej. 

Wykonawca oświadcza, iż przeniesienie praw autorskich do utworów objętych Umową nie jest ograniczone 

czasowo ani terytorialnie.  

Wykonawca udostępnił wszystkie umowy, o których mowa w §7 ust. 1 Umowy, do wglądu przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Ze strony Zamawiającego                                                                 Ze strony Wykonawcy 

 

Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej pracy. 

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

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

…………………………………………… 

 

Uwagi Wykonawcy.  

 

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

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

…………………………………………… 

 

 

Ze strony Zamawiającego                                                                 Ze strony Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr ABM/…..  z dnia…………….r. 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w dniu……………. pomiędzy: 

Agencją Badań Medycznych z siedzibą w Warszawie (00-014), ul. Stanisława Moniuszki 1A, NIP: 525-

278-39-49, REGON: 382836515,   

zwaną w dalszej części umowy „Administratorem”, reprezentowanym przez:  

Pana dr hab. n. med. Radosława Sierpińskiego – Prezesa Agencji Badań Medycznych,  

oraz 

…………………………………………………………………………………………………..,   

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowanym przez:  

…………………………………….. 

§ 1. 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ust. 3 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  

2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego w dalej „Rozporządzeniem”, 

dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 

osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia. 

4. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 

podstawie udokumentowanych poleceń Administratora, przy czym za takie udokumentowane 

polecenia uważa się postanowienia niniejszej umowy oraz ewentualnie inne polecenia przekazywane 

przez Administratora drogą elektroniczną na adres .................. ……………………….lub na piśmie. 
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§ 2. 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe zwykłe 

osób, które „polubiły” lub obserwują profil ABM w serwisie Facebook, w zakresie: imię, nazwisko oraz 

pseudonim. 

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający, 

wyłącznie w celu przeprowadzenia Kampanii społecznej o charakterze informacyjno-promocyjnym za 

pośrednictwem serwisu społecznościowego, wynikającego z realizacji umowy z dnia …… nr ……… 

w zakresie realizacji Kampanii społeczno-informacyjnej. 

§ 3. 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający, zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu 

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie przetwarzanych danych  

w poufności, (zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia) oraz zobowiązać do tego również 

osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 

zarówno w trakcie zatrudnienia (okresie współpracy) ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego 

ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usług. Przy czym Podmiot przetwarzający nie usunie 

danych osobowych bez wyraźnego polecenia Administratora.  

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32 -36 Rozporządzenia.  
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§ 4. 

Prawo kontroli 

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli lub przeprowadzenia 

audytu czy środki zastosowane przez Pomiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator realizować będzie prawo kontroli i audytu w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, 

informując o zamiarze ich przeprowadzenia z przynajmniej 7 – dniowym uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń na 

piśmie. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne  

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§ 5. 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy i po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody 

Administratora.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku, przed 

rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, które zostały 

nałożone na Podmiotu przetwarzającego w umowie.  

Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze 

spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6. 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
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przetwarzania przez Podmiot przetwarzający, danych osobowych określonych w umowie, 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 

realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez pracowników upoważnionych przez organ 

właściwy w sprawie ochrony danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 

powierzonych przez Administratora.  

3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane własnymi działaniami i zaniechaniami, 

skutkującymi przetwarzaniem Danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, inne 

powszechnie obowiązujące przepisy lub postanowienia Umowy, jeśli nie dopełnił obowiązków 

nałożonych na niego przez przepisy RODO, inne powszechnie obowiązujące przepisy lub 

postanowienia Umowy lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew 

tym instrukcjom. 

4. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie w zakresie 

ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą. 

5. W przypadku, gdy Administrator zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną 

przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego zwrotu części odszkodowania 

odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność zgodnie z ust. 3 powyżej. 

§ 7. 

Zgłaszanie incydentów 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia 

tego Administratorowi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

2. Informacja przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej: 

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, 

których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy, 

b) opis możliwych konsekwencji naruszenia, 

c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków 

w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 

§ 8. 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony od …. do …. . jednakże nie 

dłużej niż do dnia obowiązywania umowy, o której mowa § 2 ust. 2. 
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2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem ………  okresu wypowiedzenia, 

przy czym wypowiedzenie niniejszej umowy może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy, 

o której mowa § 2 ust. 2. 

§ 9. 

Rozwiązanie i wygaśniecie umowy 

1. Administrator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

i audytu nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub poleceniami administratora; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora; 

2. Umowa wygasa w przypadku rozwiązania wygaśnięcia umowy, o której mowa w § 2 ust 2. 

§ 10. 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający, zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z 

nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej (dalej zwanymi „danymi poufnymi”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej 

zgody Administratora w innym celu niż wykonanie niniejszej umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub o której mowa w § 2 ust. 2. 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 

119 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 
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3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy będzie sąd 

właściwy dla Administratora. 

 

 

             _______________________                                           _______________________ 

                   Administrator                             Podmiot przetwarzający 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr ABM/….. z dnia…………….r. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Ja niżej podpisana/y, działając w imieniu …………………….. oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się z dokumentacją SZBI obowiązującą w Agencji Badań Medycznych, tj.: z Polityką 

Bezpieczeństwa Informacji, 

2. zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji i innych 

aktywów Agencji Badań Medycznych określonych w Umowie, w dokumentach, o których mowa w ust. 1 

lub określonych w inny sposób przez Agencję Badań Medycznych, znajdujących zastosowanie 

do stosunku prawnego łączącego mnie z Agencją Badań Medycznych, w szczególności do: 

a) przestrzegania ustalonych w Agencji Badań Medycznych zasad: 

− dozwolonego użytku aktywów Agencji Badań Medycznych, w tym ich zabezpieczania; 

− ochrony danych osobowych; 

− dostępu fizycznego; 

− dostępu do i używania systemu teleinformatycznego ABM, w tym urządzeń przenośnych; 

b) zachowania w poufności wszelkich informacji otrzymanych w związku z zawarciem lub wykonaniem 

Umowy; 

c) zwrotu Agencji Badań Medycznych wszelkich wydanych informacji tj. w szczególności: dokumentów, 

materiałów i danych wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty i dane 

zostały zapisane w wersji elektronicznej; 

d) informowania Agencji Badań Medycznych o wszelkich przypadkach naruszeń lub zagrożeń 

związanych z bezpieczeństwem. 

 

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

Miejscowość i data                                                                                                    Czytelny podpis (imię i nazwisko) 


