UMOWA RAMOWA
nr………………………………………
zawarta w dniu …………… roku, zwana dalej „Umową” pomiędzy:
Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowy
Świat 6/12, 00-400 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr

KRS:

0000037957,

kapitał

zakładowy

6.201.329.000,00

zł,

kapitał

wpłacony:

6.201.329.000,00 zł, NIP: 5260300204, REGON: 006746410, zwaną dalej „Zamawiającym”
lub „ARP S.A.”, reprezentowaną przez:
………………………………………………….
………………………………………………….
Uprawnioną/ym do reprezentacji ARP S.A. stosownie do treści pełnomocnictwa nr……..,
z dnia …………………, stanowiącego wraz wydrukiem informacji pobranej w trybie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2019r.
poz. 1500, z późn zm.) Załącznik nr 1 do Umowy.
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a
.…………………………………………………z siedzibą w...........................................................
zarejestrowaną

w

…………………………………………………………………..…………,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy)
przez:
…………………………………………………………………………………,
………………………………………………………………………………….
Zamawiający i Wykonawca, w dalszej części Umowy mogą być nazywani „Stroną” lub
łącznie „Stronami”.
Preambuła
Niniejsza Umowa zawarta została w wyniku postępowania przeprowadzonego przez
ARP S.A. na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
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§1
1.

Przedmiotem Umowy ramowej jest produkcja spotów reklamowych z możliwością
tłumaczenia na język migowy oraz podcastów i videocastów zgodnie z Opisem
Przedmiotu Umowy, zwanym dalej OPU, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

2.

Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do bieżących kontaktów w imieniu
każdej ze Stron w związku z realizacją niniejszej Umowy:
a)

Ze strony Zamawiającego:
Imię i nazwisko:……………………………………
Telefon kontaktowy …………………………….
e-mail: …………………………………………………

b)

Ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko:…………………………………….
Telefon kontaktowy:……………………………….
e-mail:……………………………………………….

3.

Zmiana osób oraz danych kontaktowych, o których mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany
Umowy. Zmiana taka jest skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o takiej
zmianie na adres mailowe wskazane w ust.2 powyżej.

4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności i uzyskać wszystkie
niezbędne zgody, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa, konieczne dla
zrealizowania

Przedmiotu

Umowy,

zgodnie

z

wymaganiami

Zamawiającego

w szczególności do pozyskania zgód osób, których wizerunek, opatrzony imieniem
i nazwiskiem, głos, wypowiedzi zostaną utrwalone w nagraniach spotów reklamowych,
podcastatów i videocastów na wykorzystanie i rozpowszechniania wizerunku tych osób
opatrzonego imieniem i nazwiskiem, głosu, wypowiedzi utrwalonych w nagraniach spotów
reklamowych, podcastach i videocastach przez Zamawiającego w celach i na polach
eksploatacji wymienionych w § 3 Umowy oraz na przetwarzanie przez Zamawiającego
danych osobowych tych osób. Wykonawca przekaże na żądanie Zamawiającego
oryginały zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim, w dniu podpisania Protokołu
Odbioru, o którym mowa w § 6 Umowy.
5.

Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania ze wskazanymi przedstawicielami
Zamawiającego wszelkich działań podejmowanych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy.

6.

Czas trwania Umowy: od dnia zawarcia do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty
wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, w zależności, od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.

Dni robocze, o których mowa w Umowie, określa się jako dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
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§2
1.

Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo wszystkich Wykonawców, z którymi została
zawarta Umowa Ramowa do złożenia ofert w celu udzielenia Zlecenia na realizację
zamówienia wykonawczego (dalej Zlecenie).

2.

Zaproszenie do złożenia ofert wysyłane będą Wykonawcom przy użyciu poczty
elektronicznej na adresy wskazane w § 1 ust. 2 Umowy Ramowej.

3.

W zaproszeniu do złożenia ofert Zamawiający każdorazowo określi przedmiot danego
zamówienia wykonawczego zgodny z OPU wraz z określeniem szczegółów mających
wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, takich jak: szczegółowa specyfika, zakres
scenariusza, miejsce wykonania nagrania oraz czas na dostarczenia zrealizowanego
materiału.

4.

Termin na złożenie oferty nie będzie krótszy niż dwa dni robocze od wysłania zaproszenia
do złożenia oferty.

5.

Każdorazowo Wykonawcy potwierdzą niezwłocznie fakt otrzymania zaproszenia do
złożenia ofert na adres e-mail wskazany w zaproszeniu do złożenia ofert.

6.

Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
do składania ofert w imieniu Wykonawcy.

7.

Do oferty należy załączyć dokument, z którego będzie wynikać zakres umocowania w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(-ą) osoba(-y) inna(-e) niż
upoważniona(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

8.

Wykonawcy składają oferty na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 2 Umowy Ramowej oraz
podany w zaproszeniu do złożenia ofert. Zamawiający tą samą drogą komunikacji
niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oferty.

9.

Wykonawcy nie mogą zaoferować cen jednostkowych wyższych niż zadeklarowane
w Ofercie złożonej w postępowaniu nr ZP/US/27/2020.

10. Kryterium oceny ofert jest: „Cena brutto oferty” - 100%.
W kryterium tym zostanie zastosowany wzór:
(najniższa cena brutto oferty / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt x 100%.
11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi oferty w wyznaczonym terminie lub przedstawi cenę
jednostkową wyższą od wskazanej w Ofercie złożonej w postępowaniu nr ZP/US/27/2020,
jego oferta na realizację Zlecenia nie zostanie uwzględniona podczas procedury
wyłonienia Wykonawcy na zamówienie wykonawcze, któremu Zamawiający udzieli
Zlecenia.
12. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty podając dane Wykonawcy, któremu Zamawiający
zleci wykonanie zamówienia cząstkowego;
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2)

powodach nieuwzględnienia oferty Wykonawcy/Wykonawców.

13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, odmówi realizacji
Zlecenia na dane zamówienie wykonawcze, Zamawiający wezwie do realizacji Zlecenia
Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych
ofert.
14. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów,
odmówi realizacji Zlecenia na zamówienie wykonawcze, zastosowanie mają odpowiednio
postanowienia § 8 Umowy.
15. Jeżeli w wyniku oceny ofert dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów,
Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Ceny
w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż ceny w uprzednio złożonych ofertach.
§3
1.

Wykonawca oświadcza, że w wyniku realizacji postanowień Umowy oraz danego Zlecenia
nie dojdzie do naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, praw zależnych, praw
pokrewnych,

praw

do

wizerunku

ani

żadnych

innych

praw

osób

trzecich,

a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu lub jego
następcom prawnym, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia
roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego lub jego następców prawnych
od obowiązku świadczenia z tego tytułu, w tym zasądzonych kwot, odszkodowań oraz
kosztów obsługi prawnej.
2.

Na podstawie niniejszej Umowy z dniem odbioru Przedmiotu Umowy w ramach danego
Zlecenia zgodnie z § 6 Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 7 ust. 1-3
Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych
oraz prawa pokrewne (prawa do artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów)
do Przedmiotu

Umowy

w ramach danego Zlecenia

stanowiący

utwór/utwory

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.

U.

z

2019,

poz.

1231

ze

zm.),

(dalej

Utwór/Utwory)

wraz

z wyłącznym prawem udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w
zakresie wszelkiego rodzaju opracowań Utworu/Utworów, oraz na korzystanie
i rozporządzanie we wszystkich formach z dzieła zależnego w stosunku do
Utworu/Utworów oraz przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy
Utworu/Utworów, na którym został/y utrwalone i wydane Zamawiającemu (w przypadku
wydania na nośniku danych - własność nośnika przechodzi na rzecz Zamawiającego) w
zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy,
o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:
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a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu/Utworów – wszelkiego rodzaju
utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego
urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską,
reprograficzną,

zapisu

magnetycznego,

mechanicznego,

optycznego,

elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie
lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach,
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach
komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utworu/Utworów
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, w tym przy użyciu Internetu i innych technik
przekazu

danych,

wykorzystujących

sieci

telekomunikacyjne,

informatyczne

i bezprzewodowe, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)

w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b), poprzez
publiczne wykonanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także wszelkie
publiczne udostępnianie Utworu/Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności
w Internecie bez żadnych ograniczeń, poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem
satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, serwery lub inne
urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym,
w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, na
portalu wewnętrznym Zamawiającego (INTRA), w mediach społecznościowych na
kontach/profilach

Zamawiającego

(np.

Facebook,

Twitter),

w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Zamawiającego, nadawania za pomocą
wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie
za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do
retransmisji w ramach platform cyfrowych, równoczesnego i integralnego nadania
utworu (artystycznego wykonania) nadawanego przez inną organizację radiową lub
telewizyjną, za pośrednictwem platform cyfrowych, rozpowszechnianie w postaci
zapisu cyfrowego, w szczególności w systemie DVB-H, DVB-C, DVB-T, DVB-S; w
informacjach dotyczących działalności Zamawiającego,
d)

dokonywanie skrótów lub tłumaczeń całości lub części (fragmentów) Utworu/Utworów
i jego/ich utrwalanie lub zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie skrótów lub
tłumaczeń, jak też jego/ich udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej
techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zgodnie z lit. a), b) lub c) powyżej;

e)

modyfikowanie całości Utworu/Utworów oraz jego pojedynczych fragmentów, przez
co Strony rozumieją m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian
i

adaptacji

i

ich

utrwalanie

lub

zwielokrotnianie

oraz

rozpowszechnianie
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i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej techniki i w dowolnej liczbie
egzemplarzy, w tym zgodnie z lit. a), b), lub c) powyżej;
f)

łączenie Utworu/Utworów oraz jego/ich fragmentów z innymi utworami, także takimi,
które nie powstały w wyniku działań Wykonawcy i ich utrwalanie lub zwielokrotnianie
oraz rozpowszechnianie i udostępnianie w dowolnej formie, za pomocą dowolnej
techniki i w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zgodnie z lit. a), b), lub c) powyżej;

g)

odtwarzanie i reemitowanie Utworu/Utworów lub jego/ich fragmentów oraz skrótów
lub tłumaczeń, o których mowa w lit. d) bądź modyfikacji lub łączeń, o których mowa
w lit. e) lub f);

h)

udostępnianie Utworu/Utworów pracownikom Zamawiającego lub podmiotom
współpracującym z Zamawiającym, jak też osobom trzecim;

3.

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony wyraźnie podkreślają, iż przeniesienie
praw zgodnie z ust. 2 powyżej dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład
Utworu/Utworów, o którym mowa w § 1 Umowy, w tym scenariuszy jak i jego
poszczególnych części składowych, które w związku z powyższym Zamawiający będzie
mógł wykorzystywać także w innych utworach tworzonych przez Zamawiającego lub
zlecanych przez niego do stworzenia innym podmiotom.

4.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu/Utworów zgodnie z ust. 2 powyżej
obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi
opracowaniami Utworu/Utworów wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie
Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody
Wykonawcy (prawa zależne).

5.

O ile zajdzie taka konieczność przy realizacji niniejszej Umowy oraz danego Zlecenia,
Wykonawca nabędzie od uprawnionych podmiotów i przeniesie na Zamawiającego,
zgodnie z ust. 2 powyżej i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 poniżej,
wszelkie prawa majątkowe i pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i
rozporządzania Utworu/Utworów w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych
w ust. 2 powyżej – w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie Umowy oraz danego Zlecenia
na inne osoby.

6.

Zamawiający ma prawo do wykorzystania Utworu/Utworów w dowolnym celu, w tym także
do celów reklamowych/promocyjnych zarówno w zakresie własnym jak i na potrzeby
podmiotów trzecich, w tym w szczególności spółek z grupy kapitałowej Zamawiającego.

7.

Wykonawca oświadcza, gwarantuje i zapewnia, iż od daty przeniesienia autorskich praw
majątkowych

do

Utworu/Utworów

autorami/współautorami

na

Utworu/Utworów

Zamawiającego,
lub

osoby,

poszczególnych

części

które

są

objętego

Utworu/Utworów zobowiążą się, że nie będą korzystać z autorskich praw osobistych do
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Utworu/Utworów, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, względem Zamawiającego i jego następców prawnych
i tym samym upoważnią nieodwołalnie Zamawiającego do wykonywania osobistych praw
autorskich
z

do

Utworu/Utworów,

Utworu/Utworów,
decydowania

w
o

tym

pierwszym

nadzoru

nad

udostępnieniu

korzystaniem
Utworu/Utworów

publiczności oraz upowszechniania Utworu/Utworów (w całości i w każdej części
z osobna), wyłącznego decydowania o naruszeniu treści i formy Utworu/Utworów oraz
rzetelnego wykorzystania oraz do dokonywania wszelkich zmian mających znaczenie dla
integralności i całokształtu każdego z elementów Utworu/Utworów, oznaczania
Utworu/Utworów nazwiskiem reżysera, producenta, scenarzysty lub pseudonimem albo
udostępniania go anonimowo.
8.

Zamawiający ma prawo do przeniesienia praw nabytych na podstawie Umowy oraz
danego Zlecenia na osoby trzecie.

9.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy, z
najwyższą

starannością,

obowiązującymi

przepisami

prawa

i

bezpośrednimi

uzgodnieniami między Stronami.
§4
Załącznikiem do Umowy i jej integralną częścią jest kopia Oferty Wykonawcy stanowiąca
Załącznik nr 5 do Umowy.
§5
1.

Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację Przedmiotu Umowy z dniem
otrzymania informacji od Zamawiającego, potwierdzającej ostateczne udzielenie
zamówienia wykonawczego.

2.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego Oferty przedstawionej przez
Wykonawcę, Zamawiający przekaże Wykonawcy elektronicznie na adres e-mail osoby
wskazanej przez Wykonawcę w § 1 ust. 2 Umowy w formie skanu Zlecenie podpisane
przez osobę (osoby) umocowane do udzielenia zamówienia wykonawczego w imieniu i
na rzecz Zamawiającego. Wzór Zlecenia stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Przekazane
Zlecenie stanowić będzie Zamówienie Wykonawcze stanowiące podstawę do rozpoczęcia
jego realizacji. W ślad za skanem Zlecenia do Wykonawcy zostanie ono wysłane w formie
pisemnej w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązuje się podpisać Zlecenie i
odesłać jedną kopię Zamawiającemu.

3.

Ostateczne wersje spotów reklamowych, podcastów i videocastów objęte zamówieniem
wykonawczym zostaną zrealizowane i dostarczone Zamawiającemu w terminie
uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż 5 dni roboczych po dacie wykonania
planu zdjęciowego/nagrania.
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4.

Wykonawca może realizować Przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa.

5.

Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca poda nazwy, imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych,
zaangażowanych do wykonania części Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest obowiązany
zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
Przedmiotu Umowy.

6.

Zmiana podwykonawcy/podwykonawców zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 4 zdanie
2, nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

7.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom do wykonania w całości
lub w części danego zamówienia wykonawczego, Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie
odpowiadał przed Zamawiającym, jak za działania i zaniechania własne.

8.

W realizacji Umowy zgodnie z Ofertą, której kopia stanowi załącznik nr 5 do Umowy, będą
uczestniczyły niżej wskazane osoby:
1) Kierownik Produkcji - …………………. tel., e-mail:………………………………..
2) Reżyser - ………………………………. tel., e-mail:………………………………..
3) Operator - ……………………………… tel., e-mail:………………………………..

9.

W przypadku wystąpienia konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia
funkcji określonych w ust. 8 Umowy nowymi osobami, warunkiem wprowadzenia zmian
jest posiadanie przez nową osobę doświadczenia określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt
2) Ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowana inna osoba posiada ww. doświadczenie.

10. Zmiana osób wskazanych w ust. 8 Umowy, nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy,
wymaga się poinformowania drugiej Strony za pomocą poczty elektronicznej na adres
wskazany w § 1 ust.2 Umowy.
§6
1.

Odbiór Przedmiotu Umowy w ramach danego Zlecenia nastąpi poprzez podpisanie przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru (dalej: Protokół Odbioru). Protokół taki będzie
sporządzany każdorazowo po wykonaniu zamówienia wykonawczego.

2.

W terminie 5 dni roboczych od otrzymania Przedmiotu Umowy Zamawiający zatwierdzi
wykonanie Przedmiotu Umowy w ramach danego Zlecenia bez uwag lub zastrzeżeń i
dokona odbioru Przedmiotu Umowy albo zgłosi Wykonawcy swoje uwagi lub zastrzeżenia.

3.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń w terminie
wskazanym w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia uwag lub
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zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w ramach danego Zlecenia w możliwie najkrótszym
czasie, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zastrzeżeń lub uwag.
§7
1.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

wynagrodzenie

zgodne

ze

zrealizowanymi

zamówieniami wykonawczymi. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy Ramowej
nie przekroczy kwoty ………………… zł (słownie: ………………………… złotych) netto
plus należny podatek VAT (dalej „Wynagrodzenie”), w tym obejmuje również
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz
praw zależnych, o których mowa w § 3 Umowy, które musi stanowić osobną pozycję na
fakturze.
2.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania danego zamówienia wykonawczego
obejmować będzie wynagrodzenie określone w danym Zleceniu na zamówienie
wykonawcze.

3.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie danego zamówienia
wykonawczego jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru, o którym mowa §
6 Umowy.

4.

Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia o dodatkowe Wynagrodzenie,
nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku
z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego
jakichkolwiek innych świadczeń dodatkowych, pieniężnych lub niepieniężnych w związku
z zawartą Umową.

5.

Strony Umowy ustalają, że Zamawiający dokona płatności Wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 2 na podstawie wystawionej prawidłowo faktury, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu faktury.

6.

Zamawiający będzie regulował należność przelewem na rachunek bankowy:
nr ………………………. prowadzony w banku……………………………………………
Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa został zgłoszony
i zarejestrowany na stronie Urzędu Skarbowego i figuruje w wykazie podmiotów,
o których mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca
2004 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

7.

Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, nie stanowi zmiany
Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego staje się skuteczna z chwilą doręczenia
ARP S.A. oświadczenia Wykonawcy (złożonego zgodnie z zasadami reprezentacji
Wykonawcy) w tym zakresie złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz
z

zaświadczeniem banku potwierdzającym prowadzenie rachunku Wykonawcy.
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W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego
w sposób określony w niniejszym ustępie, wszelkie płatności dokonane na rachunek
bankowy ostatnio skutecznie wskazany zgodnie z umową uważa się za skuteczne
uiszczenie zapłaty za dane zlecenie.
8.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po podpisaniu przez Zamawiającego
Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.

9.

Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą Wynagrodzenia oznacza
dzień zapłaty.

10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
11. Przedmiot Umowy przyjmuje się za wykonany w dacie jego dostarczenia Zamawiającemu
pod warunkiem, iż ten przyjął Przedmiot Umowy bez zastrzeżeń co potwierdzone zostanie
w Protokole Odbioru, o którym mowa w § 6 niniejszej Umowy.
12. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy (zgodnie z art.4c
w zw. z art.4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz.935 ze zm.).
13. Wykonawca oświadcza, że posiada statut dużego przedsiębiorcy/mikroprzedsiębiorcy/
małego przedsiębiorcy/średniego przedsiębiorcy (wybrać właściwe) w rozumieniu
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
14. Dopuszcza

się

złożenie

faktury

elektronicznej

za

pośrednictwem

Platformy

Elektronicznego Fakturowania (PEF). Faktury będą wysyłane z adresu Wykonawcy
………………..……@.............. na adres Zamawiającego poczta@arp.pl.
§8
1.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy
z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności.

2.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Przedmiotu Umowy obejmuje odpowiedzialność za szkodę w pełnej wysokości, w tym
utracone korzyści.

3.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:
a) z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust.
2 Umowy w wysokości 5 % Wynagrodzenia netto określonego dla danego Zlecenia
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej wypowiedzenia
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % Wynagrodzenia netto
określonego w § 7 ust. 1.
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c) z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od danego Zlecenia przez Zamawiającego z
przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia netto
określonego dla danego Zlecenia.
4.

Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający jest uprawniony do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania, przewyższającego wysokość kary
umownej, na zasadach ogólnych.

5.

Strony ustalają, że obowiązuje zasada kumulacji kar umownych opisanych w ust. 3.

6.

Łączna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający, nie może
przekroczyć 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
§9

1.

Zamawiający

może

wypowiedzieć

lub

odstąpić

od

Umowy

lub

Zlecenia

lub

Zlecenia

w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
2.

Zamawiającemu

przysługuje

prawo

do

odstąpienia

od

Umowy

w przypadku, gdy:
a) Wykonawca

nie

rozpoczął

realizacji

spotów reklamowych

lub

podcastów/

videocastów w ramach danego Zlecenia bez uzasadnionych przyczyn po upływie 3
dni od dnia przystąpienia do realizacji danego Zlecenia oraz nie rozpoczyna pracy lub
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
b) Wykonawca przerwał realizację spotów reklamowych lub podcastów/videocastów
w ramach danego Zlecenia bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 2 dni;
c) Przekazany przez Wykonawcę do odbioru Przedmiot Umowy w ramach danego
Zlecenia nie spełnia wymogów wskazanych w Umowie i ofercie na dane zamówienie
wykonawcze;
d) Wykonawca w odpowiedzi na zaproszenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 – 3 Umowy,
dwukrotnie w czasie trwania Umowy nie złoży oferty lub złoży ją po terminie.
3.

Odstąpienie od Umowy lub Zlecenia w przypadkach wskazanych w ust. 2 może nastąpić
w terminie pięciu dni roboczych od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości
o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1 powyżej, a w przypadku, o
którym mowa w ust. 2 lit. d) w terminie 5 dni roboczych od upływu terminu na złożenie
oferty dotyczącej drugiego zaproszenia, na które Wykonawca nie złożył oferty lub złożył
ją po terminie- nie później niż do upływu terminu określonego w § 1 ust.5 Umowy.

4.

Odstąpienie od Umowy lub Zlecenia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

5.

W przypadku wygaśnięcia Umowy lub Zlecenia zgodnie z postanowieniami ust. 2-4
powyżej, Strony w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę
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oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub Zlecenia, sporządzą protokół ustalający stan
zaawansowania prac/usług Wykonawcy.
6.

W przypadku odstąpienia od Umowy lub Zlecenia zgodnie z ust.2-5 Wykonawcy należy
się część Wynagrodzenia odpowiadająca swym zakresem wyłącznie tej części prac, która
zostanie prawidłowo wykonana i odebrana przez Zamawiającego, w wysokości ustalonej
przez Zamawiającego z uwzględnieniem Wynagrodzenia z tytułu przeniesieniem praw
autorskich i praw zależnych oraz praw pokrewnych na zasadach określonych w § 3
Umowy.

7.

Należne Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 14 dni po dokonaniu
ustaleń w trybie ust. 6 powyżej i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
§ 10

1.

Strony zobowiązują się do nieujawniania i niewykorzystywania na użytek własny lub
jakiejkolwiek osoby trzeciej, informacji poufnych uzyskanych od drugiej Strony w ramach
realizacji Umowy.

2.

Strony ustalają, iż przez pojęcie „Strony Przekazującej”, należy rozumieć Stronę, która
przekazuje drugiej Stronie Informacje Poufną, a poprzez pojęcie „Strony Otrzymującej”
należy rozumieć Stronę, która uzyskała od Strony Przekazującej Informację Poufną.

3.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż określenie „Informacje Poufne” oznacza
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przez które należy rozumieć
informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), a zatem nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dotyczące
działalności Strony Przekazującej, udostępnione Stronie Otrzymującej, jak również
informacje, analizy, opracowania, protokoły, notatki oraz inne dokumenty wynikające,
zawierające lub odwołujące się do Informacji Poufnych, które w przypadku ujawniania
naraziłyby Stronę Przekazującą na szkodę lub wywołałyby inne skutki odpowiedzialności
prawnej Strony Przekazującej wobec osób trzecich. Informacje Poufne w powyższym
rozumieniu mogą być udostępnione w dowolnej formie, w szczególności w formie
pisemnej, wizualnej lub elektronicznej umożliwiającej odczyt komputerowy.

4.

Przyjmuje się, że informacja staje się Informacją Poufną z chwilą przekazania jej Stronie
Otrzymującej przez Stronę Ujawniającą i pozostaje taką aż do chwili uzyskania, pod
rygorem nieważności, pisemnej zgody na jej ujawnienie wyrażonej przez Stronę
Ujawniającą. Informacja nie traci swojego poufnego charakteru przez fakt wygaśnięcia lub
rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
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5.

Jeżeli obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie
obowiązuje, z zastrzeżeniem, iż w tym wypadku Strona Otrzymująca zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu okoliczności ujawnienia
Informacji Poufnych, a także o podstawie takiego ujawnienia, podmiocie któremu
zostały/zostaną ujawnione oraz listę Informacji Poufnych, które podlegały lub będą
podlegały ujawnieniu.

6.

Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obowiązuje
również po wykonaniu lub rozwiązaniu Umowy, przez okres 3 lat, od dnia ustania
przedmiotowego stosunku prawnego.
§ 11

1.

Strony uzgadniają, iż nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego
niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, o ile takie niewykonanie lub
nienależyte wykonanie będzie spowodowanego wyłącznie działaniem siły wyższej.

2.

Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, ani im zapobiec, i na które żadna ze Stron nie będzie miała
wpływu, w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe.

3.

Za okoliczność Siły Wyższej na gruncie Umowy nie będzie traktowany stan epidemii
w Rzeczypospolitej Polskiej i związane z nim skutki, o ile nie wiążą się z koniecznością
zakończenia całkowicie działalności Wykonawcy, w tym w drodze decyzji właściwych
organów publicznych.

4.

Strona, dla której wystąpiła niemożność wykonania zobowiązań spowodowanych siłą
wyższą zobowiązana jest zawiadomić, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od momentu
jej wystąpienia;

5.

Niepowiadomienie lub powiadomienie po terminie, o wystąpieniu siły wyższej, pozbawia
Stronę prawa

powoływania

się

na

siłę wyższą

i

nie

chroni

Strony

przed

odpowiedzialnością za niewykonanie Umowy.
6.

Jeżeli siła wyższa będzie trwać przez okres co najmniej 30 (sześćdziesiąt) dni, to:
a) terminy obowiązywania Umowy oraz realizacji Zlecenia ulegają automatycznemu
wydłużeniu o czas trwania siły wyższej;
b) każda ze Stron może rozwiązać Umowę lub Zlecenie ze skutkiem natychmiastowym,
przy czym oświadczenie o rozwiązaniu powinno zostać złożone nie później niż przed
końcem działania siły wyższej oraz powinno zostać sporządzone w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Postanowienia § 9 ust. 5 - 7 Umowy stosuje się
odpowiednio.
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§ 12
1.

Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczególności w zakresie:
a)

zmiany parametrów technicznych;

b)

czasu trwania spotów, podcastów i videocastów;

c)

terminu realizacji zamówień cząstkowych;

ze względu na trwającą epidemię COVID-19 oraz interes Zamawiającego zidentyfikowany
przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.
2.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Wszelkie oświadczenia Stron skutkujące wygaśnięciem Umowy wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

4.

Dokonanie przelewu praw wynikających z Umowy przez Wykonawcę na podmiot trzeci
wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności. Dokonanie takiego przeniesienia bez pisemnej zgody ARP S.A. jest
bezskuteczne wobec ARP S.A. i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków określonych
Umową.

5.

Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji Umowy, Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, rozstrzyganie
sporów, wynikłych na tle realizacji Umowy, Strony zgodnie poddają sądowi
powszechnemu miejscowo właściwemu dla Zamawiającego.

6.

Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy
o treści Załącznika nr 4 do niniejszej Umowy.

7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

8.

Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
a)

Załącznik

nr

1:

Dokumenty

potwierdzające

prawidłową

reprezentację

Zamawiającego,
b)

Załącznik Nr 2: Dokumenty potwierdzające prawidłową reprezentację Wykonawcy,

c)

Załącznik Nr 3: Opis Przedmiotu Umowy,

d)

Załącznik nr 4: Obowiązek informacyjny RODO,

e)

Załącznik nr 5: Kopia Oferty Wykonawcy;

f)

Załącznik nr 6: Wzór Zlecenia Wykonawczego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 4 do Umowy
Obowiązek informacyjny RODO
I.
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4
pkt 7 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), zwanego dalej „RODO”, w
odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz
osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy. Z administratorem można skontaktować
się telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36 00, za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem poczta@arp.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Centrum
Bankowo Finansowe - wejście "C".
2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, o którym mowa w art.
37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Zamawiającego: iod@arp.pl
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego
na podstawie:
a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w przypadku osób reprezentujących Wykonawcę w celu
spełnienia wymogów kontraktowych (konieczność dysponowania danymi na potrzeby
wykonania zawartej Umowy),
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku osób reprezentujących Wykonawcę w celu
spełnienia wymogów ustawowych (konieczność wypełnienia przez Zamawiającego
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa),
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot
jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartej Umowy
z uwagi na konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
jakim jest komunikacja podczas w trakcie realizacji zawartej Umowy.
4. Zakres danych osobowych w przypadku osób reprezentujących Wykonawcę obejmuje
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu,
służbowy adres email, NIP, PESEL, adres zamieszkania albo inne dane przekazane przez
wykonawcę. W przypadku osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do
kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartej Umowy zakres danych
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osobowych obejmuje imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer
służbowego telefonu, służbowy adres email.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, mogą być przekazywane podmiotom
trzecim. Zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może przekazywać dane
podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Zamawiającego na podstawie umów o
powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, podmiotom
świadczącym

usługi

IT)

oraz

innym

podmiotom

uprawnionym

na

podstawie

obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego
podstawę prawną żądania.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, nie będą przekazywane do państwa
trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza umowa zostanie wykonana, chyba że
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne,
dochodzenie

roszczeń

lub

inne

wymagane

przepisami

prawa

powszechnie

obowiązującego.
8. Osobom, o których mowa w pkt 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
9. Osobom, o których mowa w pkt 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest wymagane do zawarcia umowy.
Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, Zamawiający nie będzie
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.
12. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej
umowy, o których mowa w pkt 1, o treści niniejszego załącznika.
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II.
1.

Wykonawca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4
pkt 7 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), zwanego dalej „RODO”, w
odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Zamawiającego
oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.Z administratorem można skontaktować
się telefonicznie, pod numerem (+48) ……………………………………………….. 00, za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ………………………………. oraz
listownie

przesyłając

informacje

na

adres:

……………………………………………………….
2.

Wykonawca oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, o którym mowa w art.
37-39

RODO.

Dane

kontaktowe

inspektora

ochrony

danych

u

Wykonawcy:

…………………………………………………………………………..
3.

Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez Wykonawcę na
podstawie:
a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w przypadku osób reprezentujących Zamawiającego w celu
spełnienia wymogów kontraktowych (konieczność dysponowania danymi na potrzeby
wykonania zawartej Umowy),
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku osób reprezentujących Zamawiającego
w celu spełnienia wymogów ustawowych (konieczność wypełnienia przez Wykonawcę
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa),
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot
jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartej Umowy
z uwagi na konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
jakim jest komunikacja podczas w trakcie realizacji zawartej Umowy.

4.

Zakres danych osobowych w przypadku osób reprezentujących Zamawiającego obejmuje
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu,
służbowy adres email, NIP, PESEL, adres zamieszkania albo inne dane przekazane przez
Zamawiającego. W przypadku osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby
do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartej Umowy zakres
danych

osobowych

obejmuje

imię,

nazwisko,

zajmowane

stanowisko

i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
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5.

Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, mogą być przekazywane podmiotom
trzecim. Zgodnie z obowiązującym prawem Wykonawca może przekazywać dane
podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Wykonawcy na podstawie umów
o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, podmiotom
świadczącym

usługi

IT)

oraz

innym

podmiotom

uprawnionym

na

podstawie

obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego
podstawę prawną żądania.
6.

Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, nie będą przekazywane do państwa
trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

7.

Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza umowa zostanie wykonana, chyba że
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne,
dochodzenie

roszczeń

lub

inne

wymagane

przepisami

prawa

powszechnie

obowiązującego.
8.

Osobom, o których mowa w pkt 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).

9.

Osobom, o których mowa w pkt 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest wymagane do zawarcia umowy.
Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, Wykonawca nie będzie
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.
12. Zamawiający zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej
Umowy, o których mowa w pkt 1, o treści niniejszego załącznika.

Załącznik nr 6 do Umowy
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……………………..(miejscowość), ……………………………(data)
Zamawiający:

Wykonawca:
…………………….. (nazwa)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

………………………(adres)

ul. Nowy Świat 6/12

………………………………

00-400 Warszawa

NIP …………………………

NIP 5260300204

WZÓR ZLECENIA NA ZAMÓWIENIE WYKONAWCZE
Do Umowy Ramowej Nr ……………………..
Zamawiający zamawia:
1. Zakres prac Zlecenia: ………….
2. Termin realizacji Zlecenia : …………….
3. Potwierdzeniem wykonania prac będzie Protokół Odbioru, o którym mowa w § 6
Umowy Ramowej nr……………..
4. Załącznik nr 1 – Oferta (opis prac, kosztorys, harmonogram).
5. Wartość Zlecenia według oferty – ………….. zł + podatek VAT. Warunki płatności:
według Umowy Ramowej nr …………………..
6. Do niniejszego Zlecenia mają zastosowanie postanowienia Umowy Ramowej nr
………………….. z dnia ……, chyba, że z zakresu Zlecenia będzie wynikać inny
zakres. Oznacza to, że wszelkie kwestie nieuregulowane w Zleceniu Zamawiający i
Wykonawca uznają za uregulowane w Umowie Ramowej. W przypadku rozbieżności
pomiędzy Umową Ramową i Zleceniem pierwszeństwo mają postanowienia Zlecenia
chyba, że miałoby to powodować istotną zmianę Umowy Ramowej nr
……………………………….
Łączna wartość Zamówienia Wykonawczego wynosi: ……………… zł (słownie: ……..
złotych) netto +podatek VAT, w tym ………………… zł netto + podatek VAT za przeniesienie
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw zależnych określonych w § 3
Umowy Ramowej, z czego wartość za poszczególne Utwory wynosi”:
1.

2.

………………………………. netto + podatek VAT, w tym ………………… zł netto +
podatek VAT za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych
oraz praw zależnych określonych w § 3 Umowy Ramowej nr….
………………………………. netto + podatek VAT, w tym ………………… zł netto +
podatek VAT za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych
oraz praw zależnych określonych w § 3 Umowy Ramowej nr….

.............................
Wykonawca

……............................
Zamawiający
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