Nr sprawy: AG.26.24.2020

Warszawa, dnia 18 stycznia 2021 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zmienia treść Wzoru
umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W załączeniu Wzór umowy po zmianach.

Załącznik nr 6

Nr sprawy: AG.26.24.2020

UMOWA (WZÓR)
zawarta w dniu ……… r. w Warszawie pomiędzy:
Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, numer NIP 5250008459, Regon 000325771,
w imieniu i na rzecz którego działa:
…………………………………….,
zwanym dalej „Zamawiającym” a
……………………. z siedzibą w …..-….. ………, ul. …… …/…., wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …..……, …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …….., wysokość kapitału zakładowego: ………….. zł, numer NIP ……., REGON ………, lub
……………….., zamieszkałym w ………………. (…..-…….), przy ul. …………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………….. z siedzibą w ……………….,
przy ul. ……………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: ……….., REGON: …………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
Zamawiający i Wykonawca zwani są również w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każdy osobno „Stroną”.
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej [PBL] (pbl.ibl.waw.pl: infrastruktura
serwerowa, oprogramowanie bazodanowe, oprogramowanie portalu, moduły migrujące, konwertujące oraz wizualizujące dane) w gotowości do prowadzenia badań
naukowych poprzez utrzymanie wdrażania reguł FAIR data w ww. infrastrukturze.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, niezbędne do zapewnienia świadczenia usługi stanowiącej przedmiot
umowy.
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§ 2.
Terminy realizacji Umowy
1. Przedmiot Umowy w zakresie wytworzenia rozwiązań informatycznych (pkt 2 a-d, pkt
3, pkt 4 a Szczegółowy opis przedmiotu umowy) realizowany będzie od dnia zawarcia
umowy do końca 2022 r.
2. Przedmiot umowy, w zakresie nieobjętym w ust. 1 (wsparcie Zamawiającego), realizowany będzie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
§ 3.
§ 1. Odbiór przedmiotu Umowy
1.
Realizacja przedmiotu Umowy zostanie uznana za zakończoną po zatwierdzeniu
Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
2.
Podstawą odbioru usługi Asysty Technicznej i Konserwacji będzie Raport, przekazywany w comiesięcznym cyklu.
3.
Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie:
1) Protokołów Odbioru - Raportów z całego okresu trwania umowy.
§ 4.
1.

Warunki i terminy płatności
Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne wynagrodzenie
w kwocie ………………… zł netto (słownie: ………………………….), powiększone o aktualny podatek VAT w kwocie ………………. zł (słownie: ………………….),
co stanowi ………………… zł brutto (słownie: …………………………….) (dalej
powoływane jako „łączne wynagrodzenie brutto”), z czego:
1) wynagrodzenie
w
kwocie
…………………
zł
netto
(słownie:
…………………..) plus należny podatek VAT w kwocie ……………… zł (słownie: ……………………), co stanowi
………….. zł brutto (słownie:
………………), stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
w ramach wytworzenia rozwiązań informatycznych, o których mowa pkt 2 a-d, pkt
3,
pkt
4
a Szczegółowego Opisu Przedmiotu umowy;
2) wynagrodzenie w kwocie …………… zł netto (słownie: ………………) plus
należny podatek VAT w kwocie ……………………… zł (słownie:
…………………….), co stanowić …………… zł brutto (słownie:
…………………….), stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu Umowy w ramach 36 miesięcznego Wsparcia Zamawiającego.
2.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 za wykonanie Przedmiotu Umowy, nastąpi w częściach każdorazowo po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 w kwocie:
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1) …………… zł netto (słownie: ………………) plus należny podatek VAT w kwocie
……………………… zł (słownie: …………………….) co stanowi ………….. zł
brutto (słownie: ………………), stanowiącą 1/36 wartości zamówienia, o której
mowa w ust. 1 pkt 1.
3.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nastąpi jednorazowo w
po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru
4.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz udzielenia licencji w zakresie przewidzianym umową,
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), innych opłat i podatków, opłat
celnych itp.
5.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez
Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru, o którym mowa w § 3 W przypadku ostatniego miesiąca obowiązywania umowy, podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Przedmiotu
Umowy,
o którym mowa w § 3.
6.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 i 3, Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia, na rachunek bankowy nr
……………………………………………………
7.
Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8.
Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ani regulować ich w
drodze kompensaty.
9.
Jeśli z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej zwanej uptu, wynika taki obowiązek, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za pomocą mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i następnych ww.
ustawy (tzw. Split payment). W tym celu Wykonawca wskazuje rachunek, który umożliwia zapłatę kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury w ramach mechanizmu
podzielonej płatności.
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany wskazać numer rachunku bankowego do płatności za dostarczone towary lub usługi, który znajduje
się
w wykazie podmiotów (tzw. białej liście podatników), o którym mowa w art. 96 b ust.
1 uptu. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie zapłacone wyłącznie na rachunek rozliczeniowy, którego numer w chwili zapłaty jest zamieszczony w wykazie,
o którym mowa w art. 96b ustawy uptu. W przypadku niewskazania przez wykonawcę
numeru rachunku bankowego zgodnie z powyższymi zasadami, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zapłatę wynagrodzenia po terminie określonym
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w niniejszej umowie. W szczególności Wykonawca nie może w takim przypadku żądać zapłaty odsetek, kar umownych lub odszkodowania za poniesioną szkodę.
11. Powyższe postanowienia nie wyłączają obowiązku Zamawiającego, określonego
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publicznoprywatnym.
§ 5.
§ 2. Kary umowne
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:
1) z tytułu opóźnienia - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto:
a) o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 1. Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w zakresie pkt 2 a-d, pkt 3, pkt 4 a Szczegółowego Opisu
Przedmiotu umowy;
b) o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 2. Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w zakresie wsparcia Zamawiającego;
2) w przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy - w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto:
a) określonej w § 4 ust. 1, pkt 1. Umowy, za każdy przypadek naruszenia
w zakresie pkt pkt 2 a-d, pkt 3, pkt 4 a Szczegółowego Opisu Przedmiotu
umowy;
b) określonej w § 4 ust. 1, pkt 2. Umowy, za każdy przypadek naruszenia
w Zakresie Wsparcia Zamawiającego.
3) w razie niewykonania Umowy choćby w części, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Wykonawcę bądź Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto:
a) o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 1. Umowy w przypadku zamówienia,
o którym mowa w pkt pkt 2 a-d, pkt 3, pkt 4 a Szczegółowego Opisu
Przedmiotu umowy podstawowego;
b) o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 2. Umowy w przypadku zamówienia
w zakresie wsparcia Zamawiającego.
2.
Jeżeli którekolwiek z opóźnień, o których mowa w ust. 1 przekroczy 14
dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie 30
dni od wystąpienia opóźnienia wskazanego powyżej.
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3.
Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych
niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na
co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą
płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do
zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich
zapłaty. 5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są naliczane niezależnie i
podlegają sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia brutto.
6.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, w tym związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności
obowiązkiem zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane
z działaniem siły wyższej lub zawinione przez Zamawiającego.
7.
Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej
szkody.
§ 6.
§ 3. Zobowiązania Wykonawcy
1.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem oraz wiedzą
i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
2.
W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji Umowy zgodnie ze złożoną
ofertą, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
2) zapewnienia nadzoru i organizacji wykonywania czynności, stanowiących
przedmiot zamówienia.
§ 7.
§ 4. Warunki zmiany Umowy
1.
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z zaistnienia siły wyższej tj.
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez
działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagraża6

jącego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach, możliwa jest:
a) zmiana wynagrodzenia;
b) przedłużenie terminu realizacji Umowy;
2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności mających wpływ na konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, możliwa jest: a)
zmiana wynagrodzenia;
b) przedłużenie terminu realizacji Umowy;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest okolicznościami,
których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, możliwa jest:
a) zmiana wynagrodzenia;
b)

przedłużenie terminu realizacji Umowy;

4) wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, nie
wynikającego z winy Wykonawcy, możliwa jest:
a) zmiana wynagrodzenia;
b)

przedłużenie terminu realizacji Umowy;

5) gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy możliwa jest:
a) zmiana wynagrodzenia;
b) przedłużenie terminu realizacji Umowy;
2.
W przypadku zmiany Umowy wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty
nie może zostać zwiększone.
3.
Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje
się możliwość odpowiedniej zmiany należnego wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług,
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
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4.
Ustala się następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku dokonywania zmian określonych w ust. 3:
1) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 3 niniejszej umowy – w terminie 14
dni od dnia ich wystąpienia oraz przedstawić w tym terminie szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową wraz z
dokumentami potwierdzającymi powyższe okoliczności. Zamawiający może żądać
od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich rzeczywistego wpływu na wzrost kosztów wykonania zamówienia.
2) obowiązek udowodnienia wpływu w/w zmian przepisów prawa na koszty
wykonania zamówienia objętego niniejszą umową obciąża Wykonawcę.
3) okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym
związku z zakresem obowiązków Wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową.
4) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na
podstawie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
5.
Brak zgody Zamawiającego na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy nie stanowi podstawy do rozwiązania niniejszej umowy.
6.
Postanowienia wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian,
na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania
Zamawiającego na ich wprowadzenie.
7.
Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu wymagają pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8.
§ 5. Współdziałanie Stron i organizacja prac
1.
W celu realizacji postanowień Umowy, przy zachowaniu określonych w
niej warunków, Zamawiający i Wykonawca, wyznaczają, jako swoich przedstawicieli odpowiednio:
1) ze
strony Zamawiającego
–
email:……………………………….…
2) ze
strony Wykonawcy –
……..…..
e-mail:

…………………………..,

……………….…….,

,

tel.

…………………………...
2.
Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą
otrzymania przez adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela.
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3.
Przedstawiciele wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w
sprawach związanych z realizacją Umowy, w szczególności za pośrednictwem
elektronicznych narzędzi np. poczta elektroniczna, telefon. Przedstawiciele są
związani warunkami i terminami ustalonymi w Umowie.
4.
Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom następujący zakres
prac/nie
powierzy
prac
podwykonawcy(-om)
1
………………………………………………………. .
5.
W trakcie realizacji Umowy zmiana podwykonawców, może nastąpić po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody.
Powiadomienie to Wykonawca przedłoży na 7 (siedem) dni roboczych przed
planowanym skierowaniem do wykonania usług nowego podwykonawcy.
6.

Rozliczeń finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca.

7.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i
niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.
§ 9.
§ 6. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy
1.
Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Zamawiającemu przysługuje
prawo wypowiedzenia lub odstąpienia w całości lub części od Umowy w następujących sytuacjach:
1)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy;
2)jeżeli Wykonawca opóźni się w terminowym rozpoczęciem wykonania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 14 dni;
3)utraty środków pochodzących z budżetu państwa na realizację przedmiotu
Umowy,
4)jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja Wykonawcy;
5)jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy;
6)gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy;
7)nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
8)jeżeli Wykonawca opóźni się w realizacji prac wynikających z któregokolwiek z
zamówień o okres dłuższy niż 14 dni;
1

Wskazać, jeśli dotyczy
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9)jeżeli Wykonawca opóźni się w realizacji istotnych zobowiązań wynikających z
Umowy i nie wywiąże się z nich w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego żądania ich wypełnienia,
10)
w razie powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o fakcie ujawnienia
informacji, o których mowa § 10 ust. 1.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 7 - 9, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy poprzez
złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
3.
Odstąpienie od Umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt. 1 i 3 może
nastąpić w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o
powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności określonej w ust. 1 pkt. 6 Zamawiający wzywa Wykonawcę do zaniechania naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu
przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie
14 dni.
5.
W przypadku otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość lub wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
6.
Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, za wyjątkiem ust. 5, wymaga zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia z uwagi na uprawomocnienie się postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji, które będzie miało skutek natychmiastowy.
7.
W wypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze
Stron, w terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według
stanu na dzień odstąpienia.
8.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzenie powinno zostać złożone drugiej strome w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
9.
Odstąpienie od realizacji części Umowy nie wpływa na realizację jej pozostałych części.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek
wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia wykonanej pracy i sprzętu.
11. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera
skutek tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że
spełniona część świadczenia nie będzie miała dla Strony odstępującej od Umowy
wartości ze względu na brak możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy.
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§ 10.
Poufność danych i informacji
1. Wykonawca, w tym osoby którymi będzie dysponował podczas realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji
dotyczących Zamawiającego oraz Jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji
Umowy.
2.
Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
ujawnić jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.
3.
Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów, do których ma dostęp w wyniku realizacji Umowy, w innych celach niż do jej realizacji.
4.

Obowiązek określony w ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy:
1) informacji publicznie dostępnych;
2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i
nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu; 3) obowiązku ujawnienia wynikającego z ustaw i rozporządzeń.

5.
Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia.
6.
Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych
środków zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 - 3,
przez swoich pracowników i podwykonawców.
§ 11.
§ 7. DANE OSOBOWE
Wobec faktu, że na etapie realizacji umowy, jak też przy świadczeniu Gwarancji,
Wykonawca może mieć dostęp do danych osobowych, przed udostępnieniem
Wykonawcy tych danych osobowych przez Zamawiającego, Strony podpiszą umowę
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 3 do
Umowy. 2. Zamawiający zastrzega, że o ile powierzenie będzie dotyczyło danych
wrażliwych, w tym przede wszystki w zakresie danych medycznych objetych tajem1.
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nicą lekarską lub tajemnicą ubezpieczeniową, Wykonawca ma obowiązek zachowania tych danych w tajemnicy i spełnienia każdorazowo wymóg określonych w obowiązujących przepisach.
3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie zgodna z
treścią Rozporządzenia Parlametnu Europejskiegi Rady (UE) 2016/679 z dnia
12 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) oraz z odpowiednimi przepisami polskimi, obowiązującymi w momencie
jej zawarcia.
4. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie związana
z powiązanymi z nią świadczeniami Wykonawca. Za przetwarzanie powierzonych danych Wykonawca nie otrzymuje odrębnego wynagrodzenia.
5. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
zostanie zawarta w miarę potrzeby i możliwości w stosownym terminie.
§ 12
§ 8. RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk, Adres: 00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, telefon: 22
826-99-45, fax.: 22 657-28-95, e-mail: sekretariat@ibl.waw.pl ;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej
Akademii Nauk Archiwum Państwowym jest Małgorzata Lisowska, adres e-mail:
malgorzata.lisowska@ibl.waw.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu realizacji umowy, której przedmiotem jest: „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do
prowadzenia badań naukowych ";
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
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umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 13
§ 9. Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy.
2.
Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, ani
regulowane w drodze kompensaty.
3.
Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikłe w związku albo na podstawie
Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane
przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4.
Wszelkie oświadczenia woli Stron, wynikające z postanowień Umowy winny
być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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5.
Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia,
oświadczenia woli i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa
w § 8 ust.1 Umowy, będzie kierowana na następujące adresy:
1) Do Wykonawcy:
−
………………………………………….……………………..……..……….
… tel. …………………..………………..…, faks.
………………………………
e-mail: …………………………………………………..………

2) Do Zamawiającego:
Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk ul. Nowy Świat 7200-330 Warszawa
…………………..………………..…,
…………..

tel.
faks.
e-mail:

…………………………………………………..……
….
6.
Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe
po dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu
trzech dni od wystąpienia takiej zmiany.
7.
W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 5, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.
8.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
9.

Załączniki stanowią integralną część Umowy.

10.

Załączniki do Umowy:

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu umowy
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru
Załącznik nr 3 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy

14

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

15

