
Załącznik nr 3

Wzór umowy

Nr ............../WRM.V/Z/ ....................../2017zawarta w Płocku w
dniu .................................. roku pomiędzy:

Gminą - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez Jacka Terebusa -
Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka działającego na podstawie upoważnienia nr 31/2015 z dnia
19.01.2015  r.  wydanego  przez  Prezydenta  Miasta  Płocka,  zwaną  w  treści  umowy
„Zleceniodawcą”

a
…………………… z siedziba przy ul. ……………, 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki - numer NIP ………………
reprezentowaną przez ……………….
wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sad  Rejonowy  w  ….  pod
numerem ……. KRS ……, NIP ……. , 
reprezentowana przez  ……………., 
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, 
uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą umową na podstawie oferty złożonej przez
Zleceniobiorcę w dniu …… oraz notatki z wyboru wykonawcy z dnia ………… na opracowanie
Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  Płocka  wraz  z  elementami
towarzyszącymi, 
o następującej treści: 

§1

Mając  na  uwadze  art.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień
Publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  roku,  poz.  2164  ze  zmianami)  Zleceniodawca
powierza  a  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  wykonać  opracowanie  Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka wraz z elementami towarzyszącymi, zgodnie
z warunkami opracowania określonymi w ogłoszeniu. 

§2

1. Przedmiot  zamówienia  został  przedstawiony  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  na  który
składają się elementy kluczowe:
1) Opracowanie dokumentu strategii rozwoju miasta.
2) Partycypacja przy aktualizacji strategii miasta.
3) Aktualność strategii miasta w zakresie prawnym i strategicznym.
4) Elementy towarzyszące i sposób prowadzenia prac.
5) Uwzględnienie przeprowadzonej ewaluacji strategii miasta.
6) Informacja zewnętrzna i promocja.
7) Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (sooś).

2. Szczegółowy  zakres  umowy  zawarty  jest  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  i  w  ofercie
Zleceniobiorcy. Dokumenty te stanowią integralna część niniejszej umowy.  

§3

1. Zleceniobiorca realizując poszczególne elementy zamówienia na co najmniej 3 dni robocze
przed spotkaniem przedstawi plan spotkania/badania/wywiadu/ankiety.  

2. Zleceniobiorca  poprowadzi  spotkania/  badania/  wywiady/  ankiety  zgodnie  z
zaakceptowanym  przez  Zleceniodawcę  harmonogramem  oraz  przygotuje  raporty
podsumowujące spotkania/ badania/ wywiadu/ ankiety, które będą realizowane w ramach



wykonania niniejszej umowy i dostarczy je Zleceniodawcy. 
3. Zleceniobiorca  dostarczy  opracowania,  o  których  mowa  w  części  III  opisu  przedmiotu

zamówienia, zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramu, jednak nie później niż do
terminu wskazanego w §5 ust. 1.  

§4

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo bieżącego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy, a
w szczególności w zakresie możliwości i obowiązku zachowania terminów jej wykonania oraz
wnoszenia w każdym czasie uwag do sporządzanego projektu na poszczególnych etapach
jego opracowania.

2. Zleceniobiorca wypełni  zobowiązania  wynikające z  treści  umowy z  należytą  starannością
zawodową.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zleceniodawcą w czasie realizacji
przedmiotu umowy, w tym do bieżących konsultacji oraz informowania o postępie prac.

4. Zleceniodawca zobowiązany jest do czynnego współdziałania przy wykonywaniu prac nad
przedmiotem umowy, w szczególności do przekazywania Zleceniobiorcy, na jego zapytania
posiadanych materiałów źródłowych i składania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu
umowy. Zleceniodawca zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Zleceniobiorcę działań
do których Zleceniobiorca zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy.

5. Materiały o których mowa w ust. 4 Zleceniobiorca odbierze w siedzibie Zleceniodawcy lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Zleceniobiorca dostarczy wykonany przedmiot umowy kompletny bez wad.
7. W razie  stwierdzenia  wad  w okresie  rękojmi  Zleceniodawca zgłosi  je   Zleceniobiorcy  w

terminie 7 dni od daty ich wykrycia. Okres rękojmi  wynosi 1 rok od daty odbioru.
8. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  usunąć  na  własny  koszt  wszelkie  wady  wykonanego

przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia ich pisemnego przekazania przez
Zleceniodawcę. 

§5

1. Przedmiot umowy zostanie w całości wykonany w terminie nie później niż do 29.12.2017 r. 
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia prac nad Strategią według harmonogramu

(stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Terminami istotnymi dla Zleceniodawcy
są:
1) Raport - diagnozy społeczno-gospodarczej Miasta Płocka wraz ze scenariuszami rozwoju

– do 26.05.2017r.
2) rozpoczęcie  procesu konsultacji  społecznych poprzez  inauguracyjne  spotkanie  Zespołu

Opracowującego  Strategię  (lub  tożsamego  z  udziałem  społeczności  miasta)  –  do
15.06.2017r.

3) przekazanie projektu Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia strategii rozwoju
miasta, zastępującej uchwałę Nr 411/XXIX/08 z dnia 25.11.2008r., umożliwiające jego
przedłożenie pod obrady Rady Miasta Płocka – do 06.11.2017r. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 Zleceniobiorca uprawniony jest do dokonania - w razie potrzeby -
aktualizacji  harmonogramu.  Aktualizacja  harmonogramu w powyższym zakresie  wymaga
uprzedniej pisemnej akceptacji  Zleceniodawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do
niniejszej umowy.

4. Zastrzega się, iż terminy podane w ust. 2 pkt 1-3 nie mogą ulec zmianie, chyba, że obie
strony  podpiszą  w  tym  zakresie  aneks,  wymagający  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§6

1. Strony ustalają, ze obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe
2. Ustala  się  łączne  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy w wysokości  brutto

…………… PLN (słownie: ………………… złote) w tym podatek VAT w wysokości  ………………. PLN
(słownie: ……………………………….. złote), płatne przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę
rachunek bankowy, po odbiorze wykonanego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony
Zleceniodawcy i przedłożeniu faktury przez Zleceniobiorcę.



3. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 2 będzie płatne w częściach: 
1) Pierwsza  część  w  wysokości  20%  po  przedłożeniu  przez  Zleceniobiorcę  Raportu  -

diagnozy  społeczno-gospodarczej  Miasta  Płocka  wraz  z  prognozami  oraz  po
inauguracyjnym  spotkaniu  Zespołu  Opracowującego  Strategię,  o  którym  mowa  w
harmonogramie pracy §5 ust. 2 pkt 2.

2) Druga część w wysokości 80% po wykonaniu pozostałej części przedmiotu umowy.
4. Podstawą  wystawienia  faktury  VAT,  będzie  protokół  zdawczo-odbiorczy  bez  zastrzeżeń

podpisany przez  Zleceniodawcę, odpowiednio dla części o których mowa w ust.3.
5. Ze strony Urzędu Miasta Płocka uprawnionym do podpisanie protokołu odbioru jest Piotr

Niesłuchowski (kierownik Referatu Strategii i Planowania) i/lub Aneta Pomianowska-Molak
(Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta).

6. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, NIP:  ………………….
7. Należność  dla  Zleceniobiorcy  zostanie  przekazana na jego  konto wskazane  w fakturze,

wystawionej na Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP: 774-31-35-712,
zawierającej w treści numer umowy.

8. Wynagrodzenie  będzie  płatne  w  ciągu  30  dni  od  daty  doręczenia  faktury  do  siedziby
Zleceniodawcy.

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
10. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności)  przez  Zleceniobiorcę na

osobę trzecią jest niedopuszczalne.
11. Zleceniobiorca oświadcza, że uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy prac nie określone

szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania opracowania.  

§7

1.Odbiór przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia go w
Urzędzie  Miasta  Płocka.  Za  dzień  zakończenia,  strony  uznawać  będą  dzień  złożenia
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z umową.

2. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy lub jego wykonanie
będzie niezgodne z warunkami ustalonymi w niniejszej umowie, Zleceniobiorca wprowadzi
konieczne  uzupełnienia  w  ustalonym  przez  Zleceniodawcę  terminie  bez  dodatkowego
wynagrodzenia, nie dłuższym niż 7 dni.

3. Potwierdzeniem wykonania umowy oraz warunkiem płatności jest odbiór przedmiotu umowy
w formie protokołu bez uwag, podpisanego przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę.

4.Zleceniodawca podpisze protokół,  o którym mowa w ust. 3 niezwłocznie po stwierdzeniu
zgodności  z  określonym  w  §2  niniejszej  umowy  przedmiotem  zamówienia.  W  razie
stwierdzenia niezgodności Zleceniodawca wyznacza Zleceniobiorcy termin na ich usuniecie,
a  podpisanie  protokołu  nastąpi  w  terminie  do  14  dni  po  usunięciu  niezgodności  i
przedłożeniu poprawnie wykonanego przedmiotu umowy.

5.Zleceniobiorca składając ofertę na realizację niniejszej umowy zaproponował harmonogram
realizacji umowy mając na względzie poprowadzenie prac w taki sposób, aby było możliwe
zatwierdzenie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie wskazanym w §5 ust. 1. W tym
terminie zawiera się również czas na odbiór przez Zleceniodawcę przedmiotu zamówienia i
czynność, o której mowa w ust.4.

§8

Zleceniobiorca  nie  jest  uprawniony  do  zaciągania  żadnych  zobowiązań  w  imieniu
Zleceniodawcy. 

§9

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy są kary umowne.

2. Strony ustanawiają kary umowne:
1) w  przypadku  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym  przez

Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy bądź w przypadku
bezzasadnego rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zapłaci



Zleceniodawcy  karę  umowną  w  wysokości  25%  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 6 ust. 2;

2) w przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminów określonych w §5
(ust. 1 i ust. 2)  - za każdy dzień opóźnienia Zleceniobiorca zapłaci karę umowną
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3.

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.

4. W razie,  gdy  kary  umowne  nie  pokryją  poniesionej  szkody,  Zleceniodawca  zachowuje
możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  przewidzianych  w
kodeksie cywilnym.

5. Strony  nie  będą  odpowiedzialne  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  swoich
zobowiązań wynikających z umowy, a powstałych z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą
Strony uznają  zdarzenie  nagłe,  zewnętrzne,  nieprzewidywalne i  pozostające poza  wolą
Stron, a w szczególności: zamach lub groźbę zamachu terrorystycznego, strajk, załamanie
pogody  uniemożliwiające  bezpieczne  przeprowadzenie  spotkań/badań/wywiadów/ankiet
bądź  ich  części.  Strony  zgodnie  za  siłę  wyższą  uznają  także  ewentualny  wypadek
(w szczególności z udziałem uczestników spotkań/debat/warsztatów) jaki może zaistnieć w
związku z organizowanymi spotkaniami/badaniami/wywiadami/ankietami.

6. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy, a następnie rozwiązania umowy
w  trybie  natychmiastowym  przez  Zleceniodawcę,  Zleceniodawca  uprawniony  jest  do
żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i rozwiązania umowy.

§10

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy powstanie jakikolwiek
„utwór” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zleceniobiorca
zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 do przeniesienia na
Zleceniodawcę,  z  dniem  podpisania  przez  Strony  protokołu  odbioru,  autorskie  prawa
majątkowe do w/w utworu.

2. Przeniesienie autorskich  praw  majątkowych  następuje  na  następujących  polach
eksploatacji:

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i
w jakiejkolwiek formie,

2) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu,
3) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zleceniodawcy formie i w dowolny sposób,
4) zwielokrotnianie  każdą  techniką  znaną  w  chwili  zawarcia  niniejszej  Umowy  na

nośnikach, w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

5) wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,

6) wprowadzanie  do  obrotu  (w  tym  poprzez  sieć  Internet)  w  tym  wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),

7) wprowadzanie do pamięci komputera,
8) publiczne  wykonanie,  publiczne  odtwarzanie,  wystawienie,  wyświetlenie,

odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Wraz  z  przeniesieniem  autorskich  praw  majątkowych  na  Zleceniodawcę  przechodzi
wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

4. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  wobec  Zleceniodawcy  do  nie  wykonywania,  przez  czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do wykonanego przedmiotu
umowy  co,  do  których  autorskie  prawa  majątkowe  przysługują  Zleceniodawcy.  W
szczególności  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  w  stosunku  do  Zleceniodawcy  do  nie
wykonywania: prawa do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i
formy  oraz  jego  rzetelnego  wykorzystywania,  prawa  do  decydowania  o  pierwszym
udostępnieniu  przedmiotu  umowy  publiczności,  prawa  do  nadzoru  nad  sposobem
korzystania z utworu.



5. Zleceniobiorca  niniejszym  zezwala  na  wykonywanie  przez  Zleceniodawcę  przez  czas
nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

6. Przeniesienie  praw  określonych  niniejszą  Umową  następuje  na  wyłączną  własność
Zleceniodawcy i jest nieograniczone terytorialnie.

7. Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym stanowi § 6
ust. 2 niniejszej umowy, wszelkie prawa zależne do wykonanego przedmiotu umowy.

§11

1. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w  poufności  wszelkich
informacji  uzyskanych  w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu  umowy  dotyczących
Zleceniodawcy i jego Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
1) zapoznawania  się  przez  Zleceniobiorcę  z  dokumentami,  analizami,  zawartością

dysków twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym
zakresem prac,

2) zabierania,  kopiowania oraz powielania dokumentów i  danych,  a w szczególności
udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych
nakazem poufności.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na
terenie Zleceniodawcy bez jego wiedzy i zgody.

4. Zleceniobiorca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie
przy  udziale  których  wykonuje  zamówione  przedmiot  umowy  dla  Zleceniodawcy,
przestrzegali  tych  samych  reguł  poufności  określonych  w  niniejszym  dokumencie.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego
w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za
swoje własne.

5. Zleceniobiorca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą
Zleceniodawcy.

6. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  nie  wprowadzać  do  budynku  będącego  siedzibą
Zleceniodawcy osób trzecich.

7. Postanowienia ust. 1 - 6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej

niniejszą umową;
3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego

lub decyzji administracyjnej.
8. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu,
dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu; regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na
wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Zleceniobiorcy po zawarciu
niniejszej umowy, zaś Zleceniobiorca niniejszym deklaruje  ich stosowanie – wprost  lub
odpowiednio.

§12

1. Zleceniodawca  może  rozwiązać  umowę  w  trybie  natychmiastowym  z  winy
Zleceniobiorcy, w przypadku gdy:

1) Zleceniobiorca  opóźnia  się  z  rozpoczęciem  prac,  ich  wykonywaniem  lub  gdy
minął bezskutecznie końcowy termin realizacji przedmiotu umowy,

2) gdy Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową,
niezgodnie z uzgodnieniami i zaleceniami Zleceniodawcy oraz pomimo wezwania
do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczenie mu w tym celu
odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy;

3) w  razie  stwierdzenia  przez  Zleceniodawcę  istotnych  wad
analiz/ekspertyz/badań/konsultacji/dokumentów nie nadających się do usunięcia



lub  gdy  z  okoliczności  wynika,  że  Zleceniobiorca  nie  zdoła  usunąć  wad  w
wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie.

2. Rozwiązanie umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie.
3. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, Strony ustalą wspólnie

wartość  wykonanych przez  Zleceniobiorcę prac,  przy czym istniejąca  dokumentacja,
niezależnie  od  stopnia  zaawansowania  prac,  staje  się  własnością  Zleceniodawcy  i
przysługuje mu prawo jej wykorzystywania.

4. Zleceniobiorca jest  zobowiązany do wydania w terminie  14 dni od daty rozwiązania
umowy przez Zleceniodawcę wszystkich znajdujących się w posiadaniu Zleceniobiorcy
dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu umowy.

§13

1. Zleceniodawca  oświadcza,  że  Gmina  -  Miasto  Płock  jest  administratorem  danych
osobowych zawartych w zbiorze o nazwie „konsultacje społeczne".

2. Zleceniodawca, działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 ), zwanej dalej „Ustawą”, powierza
Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorze, o którym mowa w
ust. 1, a Zleceniobiorca  to powierzenie przyjmuje na warunkach określonych w niniejszej
umowie.

3. Przedmiotem powierzenia są wszystkie dane zawarte w zbiorze określonym w ust 1: imię,
nazwisko,  adres  nieruchomości,  e-mail,  nr  telefonu,  a  także  elementy  wynikające  ze
specyfiki zamówienia realizowane przez Zleceniobiorcę.

4. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy.
5. Powierzenie  obejmuje  dokonywanie  wszystkich  operacji  na  danych  osobowych

zdefiniowanych w art. 7 pkt 2 Ustawy.
6. W  przypadku  zbierania  danych  przez  ankieterów,  Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do

działania zgodnie z art. 24 Ustawy, a w szczególności poinformowania o tym, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400

Płock,
2) celem zbierania danych jest realizacja Umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Płock

a Zleceniobiorcą,
3) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie swoich danych ma charakter nieobowiązkowy.

7. Zleceniobiorca  oświadcza,  iż  spełnia  wymagania  określone  w  art.  36  –  39  Ustawy
dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia danych.

8. Zleceniobiorca  oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w
art. 39a Ustawy oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia
ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i  organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

9. Zleceniobiorca nie może wykorzystywać powierzonych danych w innym celu niż wynikający
z konieczności realizacji Umowy.

10.Zleceniobiorca  jest  zobowiązany  do  nadania  upoważnień  do  przetwarzania  danych
osobowych wszystkim osobom, które w ramach realizacji Umowy będą przetwarzać dane
osobowe.

11.Zleceniobiorca  odpowiada za szkody powstałe wobec Zleceniodawcy o lub osób trzecich w
wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.

12.Zleceniodawca   ma prawo,  przez  cały  okres  trwania  umowy,  kontrolować  poprawność
zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę 

13.Zleceniobiorca   zobowiązuje  się  powiadomić  Zleceniodawcę   o  kontrolach  podmiotów
zewnętrznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o wydanych zaleceniach,
prowadzonych u Zleceniobiorcy.

14.W  przypadku  jakiegokolwiek  naruszenia  przez  Zleceniobiorcę   Umowy  lub  przepisów
Ustawy,  a  także  w  przypadku  rozwiązania  niniejszej  umowy  niezależnie  od  przyczyn,
Zleceniobiorca w trybie natychmiastowym zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

15. Po  zakończeniu  okresu  związania  Umową  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  przekazać



Zleceniobiorcy  przetwarzany  zbiór,  a  jego  kopię  oraz  wszystkie  utworzone  w  trakcie
realizacji umowy zbiory tymczasowe, pomocnicze i wszelkie inne zawierające dane, objęte
Umową,  trwale  usunąć  (przez  trwałe  usunięcie  danych  rozumie  się  skasowanie  i  co
najmniej  jednokrotne  nadpisanie  losowym  ciągiem  znaków  za  pomocą  dedykowanego
oprogramowania  lub  -  w  przypadku  nośników  jednokrotnego  zapisu  (np.  płyty  cd)  -
zniszczenie za pomocą przeznaczonego do tego urządzenia).

§14

Zmiany postanowień umowy wymagają  zachowania  formy pisemnej  w postaci  aneksu pod
rygorem nieważności.

§15

1.W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.

§16

1.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy,
a trzy dla Zleceniodawcy.

2.Wszelkie  zawiadomienia  wynikające  z  niniejszej  Umowy muszą być kierowane w formie
pisemnej na odpowiednie adresy Stron przedstawione w komparycji niniejszej Umowy lub
na inny adres wskazany przez jedną Stronę drugiej Stronie na piśmie. W przypadku braku
zawiadomienia o zmianie adresu, doręczenie pisma na ostatni znany adres uważa się za
skuteczne.

3.Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że: ma prawo i zdolność do zawarcia
i wykonania niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne,
które uniemożliwiają danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań
wymaganych niniejszą Umową.

4.W  przypadku,  gdy  którekolwiek  postanowienie  niniejszej  umowy  jest  albo  stanie  się
nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim
przypadku  strony  zobowiązują  się  zastąpić  nieskuteczne  postanowienia  takimi
postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom
umowy.

Zleceniodawca  Zleceniobiorca
  

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


