Załącznik nr 8a
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
po zmianach z dnia 23.04.2015 r.

Nr sprawy: PZP1/2015

UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI NA WYDRUK, KONFEKCJONOWANIE
ORAZ WYSYŁKĘ IMIENNYCH ZAPROSZEŃ NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE
ZWANA DALEJ „UMOWĄ”

zawarta w Warszawie w dniu ……………… pomiędzy:
spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000265353, posiadającą NIP: 527252-30-80 oraz numer identyfikacyjny REGON: 140723603, o kapitale zakładowym w wysokości
516.078.000,00 PLN, reprezentowaną przez:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej wspólnie „Stronami” a każda z osobna „Stroną”.
Umowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu niegraniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na potrzeby realizacji
Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 07
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i współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
Preambuła
Zamawiający oświadcza, iż nie jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1

1.
ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz.
907 z późn. zm.).
2. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązany został, na podstawie art. 7.16 Regulacji w sprawie
wdrożenia Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz na podstawie art. 7.16
Regulacji w

sprawie

wdrożenia

Mechanizmu

Finansowego

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014, do udzielania w ramach projektu zamówień zgodnie
z krajowym prawem zamówień publicznych, tak jak gdyby był Zamawiającym w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) w związku z realizacją Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.
§ 1. Słowniczek
Na potrzeby Umowy, ilekroć w Umowie pojawi się pojęcie:
a) dane adresowe – należy przez to rozumieć osobowe, dane określające dane adresowe
odbiorców przesyłek będących osobami fizycznymi, zawierające co najmniej następujące
dane: unikalny identyfikator przesyłki, imię, nazwisko, nazwę ulicy lub równoważną, numer
domu, numer mieszkania (jeżeli występuje), kod pocztowy, nazwę miejscowości,
przekazywane Wykonawcy w celu wysyłki zaproszenia do konkretnej osoby fizycznej, objętej
Projektem, na zasadach określonych w § 3 Umowy,
b) dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy,
c) layout – należy przez to rozumieć szatę graficzną, której wzór stanowi Załącznik nr 2
do Umowy, naniesioną na papier o parametrach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,
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d) przesyłka pocztowa – należy przez to rozumieć przesyłkę zdefiniowaną w art. 3 pkt 21
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012. 1529) zawierającą
zaproszenie,
e) dzienny raport nadania – przygotowany przez Wykonawcę w pliku Excel dzienny raport
wskazujący na liczbę nadanych przez Wykonawcę przesyłek w ciągu dnia roboczego
poprzedzającego dzień złożenia dziennego raportu nadania, zgodnie z poniższym wzorem:
Ilość
Planowana
nadanych
Nazwa
data
przez
miejscowości
wysyłki
Wykonawcę
zaproszeń
zaproszeń

Suma

0

Potwierdzenie
Potwierdzenie
ilości
daty wysyłki
wysłanych
zaproszeń
zaproszeń
przez
przez
operatora
operatora
pocztowego
pocztowego

X

0

Uwagi /
informacje o
odstępstwach

X

X

f) dzienny raport wysłania – przygotowany przez Wykonawcę – będącego operatorem
pocztowym w pliku Excel dzienny raport wskazujący na liczbę nadanych przez Wykonawcę –
będącego operatorem pocztowym przesyłek w ciągu dnia roboczego poprzedzającego dzień
złożenia dziennego raportu wysyłek, zgodnie z poniższym wzorem:
Ilość
Planowana
przekazanych
Nazwa
data
przez
miejscowości
wysyłki
Zamawiającego
zaproszeń
zaproszeń

Suma

0

Potwierdzenie
Potwierdzenie
ilości
daty wysyłki
wysłanych
Uwagi /
zaproszeń
zaproszeń
informacje o
przez
przez
odstępstwach
operatora
operatora
pocztowego
pocztowego

X

0

X

X

g) miesięczny raport wysyłek – przygotowany przez Operatora Pocztowego, i potwierdzony
przez Wykonawcę, miesięczny raport wskazujący na liczbę wysłanych przez operatora
pocztowego przesyłek ciągu danego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc
złożenia miesięcznego raportu wysyłek, zgodnie z poniższym wzorem:
Data wysyłki
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Suma

0

X

h) nadanie – należy przez to rozumieć przekazanie przez Wykonawcę (niebędącego operatorem
pocztowym)

kompletnej

i

gotowej

przesyłki

pocztowej

operatorowi

pocztowemu

wykonującemu usługi pocztowe w celu jej wysłania,
i) wysyłka – należy przez to rozumieć wysłanie przesyłki pocztowej przez operatora
pocztowego do adresata,
j) treść zaproszenia – należy przez to rozumieć treść zaproszenia oraz dane osobowe, w tym
dane adresowe zaproszenia kierowanego do skonkretyzowanej osoby, przesyłaną Wykonawcy
przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy (przykładowa treść zaproszenia – stanowi
Załącznik nr 4 do Umowy);
k) zaproszenie – należy przez to rozumieć imienne zaproszenie dla uczestniczki badania
mammograficznego, będące efektem procedury o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy będące
efektem naniesienia na layout treści zaproszenia oraz danych

osobowych (przykładowy

wygląd zaproszenia po naniesieniu na layout – stanowi Załącznik nr 4 do Umowy);.
§ 2. Przedmiot Umowy
1.

Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego
kompleksowej usługi wydruku, konfekcjonowania oraz wysyłki imiennych zaproszeń w ilości
……………… (słownie:…………………..) na badania mammograficzne prowadzone w ramach
Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”, na zasadach określonych w Umowie (Przedmiot
Umowy).

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (opis Przedmiotu Umowy) oraz warunkami
Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym, ekonomicznym i finansowym, niezbędnym do realizacji Umowy.

4.

Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach realizacji umowy z dnia 2 grudnia 2014 r. nr
009/194/MF EOG NMF/2014/00-2709/1447 w sprawie Projektu nr 194/07/13 pt. „Poprawa
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dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi”.
§ 3. Sposób realizacji Umowy
1. W celu realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie przekazywał w dni robocze
Wykonawcy treść zaproszeń oraz dane adresowe, w celu ich nadruku na layoucie (stanowiącym
Załącznik nr 2 do Umowy), w ilości do 13.000 sztuk w pliku w formie pdf, zamknięte kluczem
pgp i z założonym hasłem na plik, zgodnie z procedurą przekazania i szyfrowania danych opisaną
w Załączniku nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wydruku zaproszeń (na podstawie
otrzymanej od Zamawiającego treści zaproszeń) oraz otrzymanych od Zamawiającego danych
adresowych na layout, wydruku kopert (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy),
a następnie pakowania zaproszeń do kopert oraz do nadania (wysłania – w przypadku,
gdy Wykonawcą jest operator pocztowy) zaproszeń:
a)

do końca następnego dnia roboczego – w przypadku otrzymania pliku pdf z danymi

adresowymi oraz treścią zaproszeń do godziny 13:00 tego dnia,
b)

do końca drugiego dnia roboczego – w przypadku otrzymania pliku pdf z danymi

adresowymi oraz treścią zaproszeń po godzinie 13:00.
2. Przykładowy wzór treści zaproszenia oraz przykładowy wzór zaproszenia po naniesieniu na layout
stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania Przedmiotu Umowy do wydruku, pakowania
zaproszeń do kopert, których wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy oraz wysyłki do adresata.
4. Zamawiający wymaga, aby przesyłka pocztowa dotarła do adresata najpóźniej w terminie do 4 dni
roboczych od daty jej wysyłki przez operatora pocztowego.
5. Za moment wysyłki przesyłki pocztowej przyjmuje się dzień nadania przez operatora pocztowego
przesyłki pocztowej do adresata.
6. Strony ustalają, iż pierwszą treść zaproszenia oraz dane adresowe Zamawiający przekaże
Wykonawcy w sposób, o którym mowa w ust.1, w terminie minimum 3 dni roboczych
od podpisania Umowy.
7. Wykonawca, który nie jest operatorem pocztowym, zobowiązuje się zawrzeć z operatorem
pocztowym świadczącym usługi pocztowe umowę o świadczenie usług pocztowych w celu
realizacji Umowy. Wykonawca, o którym mowa w zd. 1, ma prawo zawrzeć umowę
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o świadczenie usług pocztowych z jednym lub większą liczbą operatorów pocztowych
świadczących usługi pocztowe.
8. Zamawiający wymaga sporządzenia przez Wykonawcę, na potrzeby Umowy, dziennego raportu
nadania (lub dziennego raportu wysyłek w przypadku gdy Wykonawcą jest operator pocztowy)
oraz sporządzenia przez operatora pocztowego pisemnego miesięcznego raportu wysyłek
przesyłek pocztowych.
9. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić systematyczne przesyłanie
Zamawiającemu dziennego raportu nadania (lub dziennego raportu wysyłek w przypadku
gdy Wykonawcą jest operator pocztowy) oraz miesięcznego raportu wysyłek,

na adres:

logistyka@luxmed.pl, które będzie realizowane:
a. w stosunku do dziennych raportów nadania (lub dziennych raportu wysyłek w przypadku
gdy Wykonawcą jest operator pocztowy) – najpóźniej do godziny 12 następnego dnia
roboczego po dniu, którego dotyczy przygotowany dzienny raport wysyłek;
b. w stosunku do miesięcznych raportów wysyłek – najpóźniej do 3 dnia roboczego
następującego po miesiącu, którego dotyczy dany miesięczny raport wysyłek.
10. Zwrot przesyłek pocztowych nie doręczonych do adresatów odbywać się będzie na poniższy adres
ulica Nocznickiego 8a; 81-454 Gdynia.
11. Wykonawca wskaże na kopertach adres, o którym mowa w ust. 10 w celu zwrotu nie doręczonych
przesyłek pocztowych.
§ 4. Prawa autorskie
1. Zamawiający oświadcza, w odniesieniu do dostarczonych przez siebie projektów graficznych
zaproszeń, w tym w szczególności do logotypów Zamawiającego, że:
a) projekty graficzne zaproszeń nie posiadają wad prawnych, ani wad fizycznych;
b) projekty graficzne zaproszeń nie są przedmiotem zastawu ani innego obciążenia;
c) Zamawiający posiada wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, w szczególności
prawa autorskie do projektów graficznych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz
realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków określonych Umową;
d) Zamawiający posiada wszelkie prawa do użytkowania znaków towarowych i nazw
wykorzystanych w projektach graficznych oraz innych materiałach w zakresie niezbędnym
do wykonania Umowy;
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e) projekty graficzne zaproszeń nie naruszają prawa, dobrych obyczajów oraz ich publikacja nie
stanowią czynu nieuczciwej konkurencji;
f) projekty graficzne zaproszeń nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a także
nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do praw
własności intelektualnej (w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności
przemysłowej) dotyczących projektów graficznych;
g) Zamawiający posiada wszelkie prawa do użytkowania znaków towarowych i nazw
wykorzystanych w projektach graficznych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,
w szczególności logotypów i znaków towarowych Zamawiającego na warunkach określonych
w Umowie, a także, że dysponuje takim prawem służącym ewentualnie innym podmiotom na
podstawie stosownego stosunku prawnego łączącego Zamawiającego z takimi podmiotami
oraz przyjmuje wszelką odpowiedzialność za opublikowanie znaku towarowego w postaci
dostarczonej Wykonawcy zgodnie z Umową;
h) Zamawiający

posiada

prawa

autorskie

do

dostarczanych

projektów

graficznych,

w szczególności do zawartych w nich znaków towarowych, w zakresie w jakim jest
to niezbędne do wykonania Umowy, w szczególności ma prawo do udzielenia licencji
na wykorzystanie przekazanych projektów graficznych drugiej Stronie oraz że przyjmuje
wszelką odpowiedzialność za opublikowanie ich w zamówionej postaci.
2. Zamawiający oświadcza, że z tytułu zamieszczania projektów graficznych Wykonawca nie będzie
zobowiązany

do

zapłaty

wynagrodzeń

na

rzecz

jakichkolwiek

innych

podmiotów,

w szczególności: twórców i podmiotów praw pokrewnych, płatnych im z tego tytułu zarówno
bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi, a także iż nie będzie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek
wynagrodzenia na rzecz podmiotów w związku z wykorzystaniem projektów graficznych
w wykonaniu Umowy.
3. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego oświadczeń, o których mowa powyżej w ust. 1
i ust. 2 niniejszego paragrafu lub ich niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym, Zamawiający
ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu i zwalnia Wykonawcę od wszelkiej
odpowiedzialności mogącej powstać w takiej sytuacji. W szczególności w przypadku zgłoszenia
przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu, że Wykonawca korzysta z projektów
graficznych, w tym logotypów, przekazanych przez Zamawiającego na podstawie Umowy,
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Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych
zapewniających należytą ochronę Wykonawcy przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w
szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Wykonawcy lub w przypadku braku takiej
możliwości przystąpić po stronie Wykonawcy do wszelkich postępowań toczących się przeciwko
Wykonawcy, a także zobowiązuje się zrekompensować Wykonawcy wszelkie koszty, jakie
Wykonawca może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku
z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego lub innego prawa własności
intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej), jakie ta osoba zgłosi w związku z tym,
że Wykonawca korzysta z takich materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający udziela Wykonawcy upoważnienia do nieodpłatnego, ograniczonego do terytorium
Polski, korzystania z projektów graficznych dostarczonych Wykonawcy w celu i na okres
realizacji

postanowień

Umowy,

w

szczególności

logotypów

w zakresie

niezbędnym

dla wykonania obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności do wykorzystania
Przedmiotu Umowy w sposób wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy. Zamawiający upoważnia
Wykonawcę do korzystania z projektów graficznych jako całości lub odpowiednich fragmentów
na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, przy czym upoważnienie
obejmuje działanie Wykonawcy w celu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności
na poniższych polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania projektów graficznych lub ich fragmentów techniką drukarską,
reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, cyfrową, na płycie analogowej, płycie
kompaktowej, CD ROMie, CD-RW lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na
korzystanie projektów graficznych lub ich części, na dysku komputerowym, jak i innych
nośnikach;
b) wprowadzania projektów graficznych lub ich fragmentów do pamięci komputera lub sieci
multimedialnych
c)

wprowadzania do obrotu projektów graficznych w zakresie niezbędnym do wykonania
Umowy.
§ 5. Ochrona danych osobowych
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1.

W związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy dane
osób fizycznych na zasadach określonych w umowie o przetwarzanie danych osobowych, której
projekt stanowi Załącznik nr 6 do Umowy i podpisanej w dniu podpisania Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy do zachowania wymogów
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakimi powinny odpowiadać, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
polskiego, urządzania i systemu informatyczne służące przetwarzaniu danych osobowych.
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (teks jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku
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., Nr100, poz. 1024).

3.

Wykonawca zobowiązuje się, iż wszystkie osoby biorące udział w realizacji Przedmiotu Umowy
po stronie Wykonawcy, w szczególności zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku
cywilnoprawnego, będą zapoznane w przepisami prawa polskiego dotyczącymi ochrony danych
osobowych oraz zobowiązuje się do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych
osobowych uzyskanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

4.

Jeżeli Wykonawca realizować będzie całość lub część Umowy przy pomocy podwykonawcy lub
podwykonawców,

odpowiada

za

ochronę

danych

osobowych

przetwarzanych

przez

podwykonawcę na równi z własnymi pracownikami. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć
z podwykonawcą umowę o przetwarzania danych osobowych o treści zgodnej z treścią umowy
stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy oraz przekazać kopię podpisanej umowy Zamawiającemu,
w terminie 3 dni od jej zawarcia.
5.

Wykonawca zobowiązuje się do przewarzania i wykorzystywania danych osobowych,
otrzymanych od Zamawiającego, wyłącznie w celu wykonania Umowy.
§ 6. Wynagrodzenie oraz warunki płatności

1. Za realizację Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi wykonane w
danym miesiącu w wysokości iloczynu ilości zrealizowanych usług zgodnie miesięcznym
raportem wysyłek oraz ceny jednostkowej usługi w wysokości ………………… zł
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(słownie………) netto łącznie z podatkiem VAT w wysokości………….. % …………….. zł
(słownie:…………….) łącznie ………………. zł (słownie:…………………….) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wydruk,
konfekcjonowanie oraz wysyłkę przesyłek pocztowych, zgodnie z opisem Przedmiotu Umowy.
3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za Przedmiot Umowy będzie stanowiła faktura VAT,
prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od końca miesiąca, w którym
nastąpiła realizacja Przedmiotu Umowy.
4. Podstawę do wystawienia faktur VAT będą stanowiły miesięczne raporty wysyłek od operatora
pocztowego potwierdzające wykonanie Przedmiotu Umowy, o których mowa w opisie przedmiotu
zamówienia, przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
5. Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od momentu otrzymania przez Zamawiającego
faktury VAT.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na rachunek określony w wystawionej
przez Wykonawcę fakturze VAT.

§ 7. Kontrola Zamawiającego
1. Zamawiający ma prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy
w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dopuścić Zamawiającego do pomieszczeń zajmowanych
przez Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy po uprzednim ustaleniu tego faktu z
opiekunem handlowym.
§ 8. Informacje Poufne
1. Strony zgodnie oświadczają, że informacje poufne dotyczące Zamawiającego (dalej jako
„Informacje Poufne”) obejmują wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, bez względu
na to, czy mają one formę ustną czy pisemną i obejmujące między innymi wszelkie informacje
dostarczone elektronicznymi środkami przekazu danych: na dyskietkach, taśmach lub innych
środkach

przechowywania

danych,

dotyczące

Zamawiającego

oraz

przedsiębiorstwa

Zamawiającego udostępnione Wykonawcy lub dowolnemu przedstawicielowi Wykonawcy,
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niezależnie od tego, czy zostały udostępnione lub sporządzone w dniu zawarcia Umowy,
czy po tym dniu.
2. Informacje Poufne nie obejmują informacji:
a. które są lub staną się ogólnie dostępne lub powszechnie znane (w sposób inny niż
w wyniku ujawnienia informacji dotyczących Zamawiającego przez Wykonawcę lub jej
przedstawicieli, lub też za ich pośrednictwem);
b. które były znane Wykonawcy lub jej przedstawicielom przed dniem lub w dniu zawarcia
Umowy przed ujawnieniem ich przez Zamawiającego;
c. które zostały ujawnione Wykonawcy lub jej przedstawicielom z dowolnego źródła,
pod warunkiem, że Wykonawca rzeczywiście nie wiedział (w momencie udostępnienia
informacji), czy takie źródło było zobowiązane wobec Zamawiającego do zachowania
takich informacji w poufności; lub
d. których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów prawa bez zobowiązania
do zachowania poufności i które są powszechnie znane.
3. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

nieprzekazywania,

nieujawniania

i

nieudostępniania

w jakikolwiek sposób osobom trzecim, oraz do niewykorzystywania odpowiednio Informacji
Poufnych we własnej działalności w szerszym zakresie niż jest to uzasadnione wykonaniem
Umowy.
4. Uzyskane przez Wykonawcę Informacje Poufne nie mogą być komukolwiek udostępniane
lub ujawnione w jakiejkolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystane do innego celu niż
do realizacji Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek
czynności w ramach Umowy przed dopuszczeniem ich do realizacji jakichkolwiek czynności
w ramach Umowy, zobowiążą się do zachowania w tajemnicy odpowiednio Informacji Poufnych.
6. Wykonawca może w związku z realizacją Umowy, przekazać odpowiednio Informacje Poufne
osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca, bez naruszenia niniejszych postanowień, będzie uprawniony do przekazania
odpowiednio Informacji Poufnych odpowiednim organom państwowym (np. policji, sądom,
prokuraturze), na ich żądanie, jeśli prawo do żądania ujawnienia określonych informacji przez
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dany organ wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; o żądaniu takim
poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, o ile nie wzbraniają tego przepisy prawa.
8. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi Informację Poufną, Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
9. Wykonawca zobowiązuje się ponadto:
a. zastosować wszelkie niezbędne środki do zapewnienia bezpiecznego przechowywania
Informacji Poufnych;
b. nie używać Informacji Poufnych w jakimkolwiek celu, chyba że będzie to niezbędne
do wykonania postanowień Umowy;
c. podjąć działania uniemożliwiające ujawnienie Informacji Poufnych przez zatrudnione przez
siebie osoby lub współpracujące z nią podmioty trzecie;
d. nie przetrzymywać Informacji Poufnych przez okres dłuższy niż konieczny do wypełnienia
swoich zobowiązań wobec drugiej Strony oraz władz i organów państwowych.
10. Obowiązek ochrony Informacji Poufnych obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy.
11. Powyższe postanowienia nie dotyczą informacji:
a. co do których można wykazać, iż przed ujawnieniem znajdowały się w posiadaniu
Wykonawcy, o ile nie znalazły się w jego posiadaniu w sposób sprzeczny z przepisami prawa
lub z naruszeniem Umowy;
b. które w momencie ujawnienia są powszechnie znane lub zostaną w terminie późniejszym
podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż poprzez naruszenie ochrony Informacji
Poufnych;
c. które zostaną niezależnie i samodzielnie opracowane przez Wykonawcę w sposób
nie naruszający Umowy i przepisów prawa;
d. które zostały ujawnione zgodnie z wymogami prawa lub na wniosek organów państwa i o ile
takie ujawnienie spowodowało powszechną dostępność do ujawnionych Informacji Poufnych.
12. Za każdy przypadek naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych).
Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie 21
(dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty (noty obciążeniowej)
na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
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§ 9. Czas trwania Umowy
Umowę zawiera się na czas określony, od dnia jej podpisania do dnia 30 kwietnia 2016 r.
§ 10. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) wykonywania Umowy w sposób sprzeczny z ofertą,
b) stwierdzenia nieprawidłowego wykonania Umowy tj. m.in. wysyłki mniejszej liczby przesyłek
pocztowych niż zlecone przez Zamawiającego w okresie dziennym lub/i w okresie miesięcznym
jak również wysyłki przesyłek pocztowych o parametrach innych niż wskazane przez
Zamawiającego;
c) co najmniej 2 krotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w § 3 ust. 9 pkt. a
Umowy w danym miesiącu:
d) co najmniej 1 krotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w § 3 ust. 9 pkt. b
w okresie obowiązywania Umowy;
e) naruszenia § 8 Umowy;
f) naruszenia ochrony danych osobowych przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zgodnie
z umową, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy,
g) wszczęcie likwidacji Wykonawcy,.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 11. Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian istotnych postanowień
Umowy:
a. wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji zamówienia ze względu na zaistnienie siły
wyższej, której zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili podpisania Umowy,
zmiany przepisów prawa, zmian w projekcie zaakceptowanych przez Operatora Programu;
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b. zmniejszenia wielkości wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem zakresu zamówienia lub
ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
c. zwiększenia wysokości wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem ustawowej stawki podatku
VAT;
d. zmiany terminu lub sposobu płatności;
e. pomniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia wraz z pomniejszeniem wynagrodzenia,
w sytuacji takiej wynagrodzenie zostanie zmniejszenie proporcjonalnie;
f.

zmiany przepisów Umowy z związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów
prawa polskiego lub unijnego;

g. zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy ze względu na wystąpienie siły wyżej, której
Strony nie były w stanie przewidzieć na etapie podpisywania Umowy.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12. Siła wyższa
1. Strony nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
siły wyższej.
2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie nagłe, którego nie można było przewidzieć
przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 § 2 Kodeksu
cywilnego), które jest zewnętrzne w stosunku do każdej ze Stron i któremu nie mogły się one
przeciwstawić, działając z należytą starannością.
3. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu Umowy są w szczególności: strajk generalny, walki
wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub
wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody,
których Strony nie mogą przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidziały i nie mogły
przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.
4. Jeżeli przerwa w wykonywaniu zobowiązań spowodowana siłą wyższą trwa dłużej niż 6 (sześć)
miesięcy, wówczas każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez konieczności
zachowania okresu wypowiedzenia.
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§ 13. Osoby do kontaktu
1. Osobą upoważnioną do kontaktu przy realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest:
Imię i nazwisko __ tel: __ email__
2. Osobą upoważnioną do kontaktu przy realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest:
Imię i nazwisko __ tel: __ email__
§ 14. Kary Umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 20 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od
Umowy z winy Wykonawcy;
b) 5 % wartości wynagrodzenia należnego w danym miesiącu o którym mowa w § 6 ust. 3
Umowy w przypadku opóźnienia w realizacji usługi,
c) 20% wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy za naruszenie ochrony danych
osobowych;
d) 5% wynagrodzenia należnego za dany miesiąc o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy
w przypadku wydruku o innych standardach niż wskazane w Umowie,
e) 3% wartości wynagrodzenia należnego w danym miesiącu za nieprzekazanie w terminie
dziennego raportu wysyłki lub/i miesięcznego raportu Wysyłki w terminie wskazanym w § 3
ust. 9 Umowy.
2. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania, którego wartość przekroczy wysokość
naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu.
5. Zamawiający w przypadku naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit c) nie będzie
korzystać z uprawnienia przysługującego mu na podstawie par. 5 ust. 3 i 6 umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, której projekt stanowi Załącznik nr 6 do Umowy, za to samo
naruszenie.
§ 15. Postanowienia Końcowe
1. Zamówienie usługi wydruku, konfekcjonowania oraz wysyłki imiennych zaproszeń - jest
dofinansowane w 80% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
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oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarowania na lata
2009-2014.
2. Wszelkie zmiany Umowy, określone w § 11 Umowy będą dokonywane za zgodą Stron, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym dla Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
5. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2: wzór layoutów
Załącznik nr 3: procedura przekazania i szyfrowania danych
Załącznik nr 4: przykładowa treść zaproszenia/przykładowy wygląd całego zaproszenia
po naniesieniu na layout;
Załącznik nr 5: wzór kopert;
Załącznik nr 6: wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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…………………………….
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