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Znak sprawy: DZP.262.10.2020.JH 

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia ofertowego „Wzór umowy” 
Procedura wewnętrzna C05/009A 

Nr zlecenia: …………… 

U M O W A Nr ……………….. 

zawarta w dniu ………………….. r. 

pomiędzy 

Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa,  

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000098738, NIP 525-000-83-30, 

REGON 001024020, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” lub „Stroną”, należycie w 

tym celu reprezentowanym przez: 

1. …………………….. – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych 

2. …………………….. – Główny Księgowy 

tel. 22 504 12 20, fax: 22 811 19 17, e-mail: sursek@ichtj.waw.pl 

a 

……………………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

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

tel.: …………………. 

fax: ………………………. 

e-mail: ……………………… 
zarejestrowana w CEiDG/KRS nr …….., NIP …………….., REGON ……….., zwanym w 

dalszej części „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

…………………….. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

§ 1. PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z dnia 

11.09.2019 r. ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i 

wewnętrznej procedury udzielania zamówień – procedury C05/009A o wartości zamówienia 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR, określonej w art. 4 

pkt. 8 ustawy. 

 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

Niniejsza Umowa reguluje warunki współpracy stron w zakresie świadczenia przez Wykonawcę 

usług hostingowo-dystrybucyjnych, redakcyjnych, produkcyjnych i obsługi klienta, dokładniej 

opisanych w niniejszej Umowie, uzyskiwanych przez Wykonawcę od dostawców takich usług. 

 

§ 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca będzie świadczyć usługi hostingowo-dystrybucyjne, redakcyjne, produkcyjne i 

obsługi klienta dokładniej opisane poniżej (zwane dalej łącznie „Usługami”) na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie w odniesieniu do czasopisma będzie: 

 

1) Usługi hostingowo-dystrybucyjne:  
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 Tworzenie i utrzymywanie strony internetowej Czasopisma, na której znajdą się 

podstawowe informacje o czasopiśmie (m.in. ISSN, e-ISSN, skład redakcji, skład 

komitetu redakcyjnego), instrukcje dla autorów i recenzentów, polityka wydawniczna, 

dostęp do treści poszczególnych artykułów, pole wyszukiwawcze umożliwiające 

użytkownikom przeszukiwanie treści publikowanych artykułów.  

 Zapewnienie platformy hostingowo-dystrybucyjnej o zasięgu międzynarodowym, na 

której będzie dostępna treść Czasopisma i utrzymanie zawartości Czasopisma na 

stronie internetowej przez okres trwania umowy.  

 Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia serwisu oraz treści Czasopisma.  

 Konfiguracja strony internetowej Czasopisma w celu jej indeksacji w Google oraz 

innych przeglądarkach internetowych.  

 Zapewnienie oprogramowania wspierającego wykrywanie plagiatów (Similarity 

Check).  

 Pomoc w indeksacji Czasopisma i/lub artykułów Czasopisma przez serwisy 

abstraktowe i indeksowe (zgodnie z zakresem tematycznym Czasopisma).  

 Wstępna ewaluacja Czasopisma do serwisów Scopus, Medline i Clarivate Analytics.  

 Aplikowanie do serwisów Scopus, Medline i Clarivate Analytics. 

 Dystrybucja Czasopisma do bibliotek poprzez platformę internetową.  

 Umieszczanie artykułów w repozytoriach pełnotekstowych.  

 Umieszczanie Czasopisma i/lub artykułów w serwisach wyszukiwania.  

 Umieszczanie Czasopisma i/lub artykułów w katalogach otwartego dostępu (open 

access directory), takich jak DOAJ oraz dostarczanie metadanych do tych serwisów.  

 Ustalanie warunków dla firm dostarczających dokumenty oraz obsługa tych firm.  

 Świadczenie usługi długoterminowej archiwizacji Czasopisma i jego zawartości.  

 

2) Redakcyjne:  

 Korekta językowa artykułów (pisownia, interpunkcja, gramatyka, składnia, 

terminologia, semantyka i przejrzystość artykułów).  

 Sprawdzanie i poprawianie referencji zgodnie z obowiązującym formatem.  

 

3) Produkcyjne:  

 Generowanie numerów DOI (digital object identifier) dla artykułów publikowanych w 

Czasopiśmie, deponowanie DOI każdego artykułu dostarczonego przez Właściciela 

Czasopisma opublikowanego elektronicznie w CrossRef.  

 Przygotowywanie abstraktu, słów kluczowych i referencji w formacie XML, 

umożliwiającym indeksowanie w bazach, w których czasopismo jest lub będzie 

indeksowane, integracja z CrossRef, EBSCO, DOAJ, Clarivate Analytics etc.  

 Tworzenie plików metadanych na potrzeby indeksowania przez serwisy abstraktowe i 

indeksowe, serwisy open access.  

 Publikowanie pojedynczych artykułów, tzw. Ahead of print (publikacja artykułu w 

wersji elektronicznej poprzedzająca publikację w wersji drukowanej). 

 Pełnotekstowa publikacja artykułów w formacie XML na platformie Wykonawcy 

(Konwersja pełnych tekstów artykułów dostarczanych przez Właściciela czasopisma 

w postaci plików PDF do formatu XML).  

 

4) Obsługa klienta  
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 Zapewnienie kontaktu redaktorowi Czasopisma ze specjalistą ds. Obsługi Klienta w 

celu wymiany informacji pomiędzy redakcją Czasopisma a Wykonawcą, 

koordynowania świadczenia usług oraz rozwiązywania ewentualnych problemów.  

 Zapewnienie instrukcji dla redaktorów w zakresie świadczonych usług.  

 Doradztwo w zakresie zwiększenia liczby cytowań dostarczanych artykułów, w celu 

utrzymania i/lub podwyższania wartości Impact Factor, CiteScore, SNIP, SJR 

czasopisma oraz zwiększenia liczby linków referencyjnych. 

 Sporządzanie raportów rocznych o stanie Czasopisma, zawierających co najmniej 

następujące dane: wykaz baz danych, w których zdeponowane zostały artykuły, wykaz 

aplikacji do baz i serwisów indeksacyjnych, pozycja w rankingach (np. Impact Factor, 

SNIP, index H, CiteScore, SJR), statystyki. 

 

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający niniejszym zobowiązuje się do: 

a) dostarczania Wykonawcy zawartości Czasopisma w formacie plików PDF, spełniających 

wymagania jakościowe określone przez Wykonawcę, w terminach zgodnych z 

harmonogramem określonym w § 10. niniejszej Umowy, 

b) dostarczania Wykonawcy informacji niezbędnych do obsługi strony głównej Czasopisma na 

serwisie internetowym oraz danych niezbędnych dla bibliotek, serwisów pełno-tekstowych, 

open access directories oraz serwisów abstraktowych i indeksowych, 

c) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w kwotach i na zasadach określonych w Ofercie i 

niniejszej Umowie. 

 

§ 5. LICENCJA 

1. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy prawa i licencji obowiązujących na całym 

świecie, na czas obowiązywania niniejszej Umowy (z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszej 

Umowy), przy czym co do użytku komercyjnego to prawo i licencja mają charakter 

wyłączny, w następującym zakresie:  

a. przygotowywanie, reprodukcja, produkcja, publikacja, dystrybucja, udostępnianie, 

reklama, promocja, udzielanie licencji i sublicencji w odniesieniu do elektronicznych 

egzemplarzy Czasopisma w postaci cyfrowej, przy użyciu Internetu i innych środków 

transmisji danych znanych w chwili obecnej lub takich, które zostaną wynalezione w 

przyszłości; powyższe dotyczy także: streszczeń (abstraktów), danych bibliograficznych, 

ilustracji, zdjęć, indeksów, skorowidzów rzeczowych i innych materiałów objętych 

prawami autorskimi zawartych w Czasopiśmie;  

b. wykonywanie, udzielanie osobom trzecim licencji i sublicencji do wykonywania praw 

pokrewnych i innych praw w odniesieniu do Czasopisma, a w szczególności praw do 

tworzenia fotokopii, skanowania i reprodukcji egzemplarzy, praw do wykorzystywania 

fragmentów Czasopisma w innych dziełach, a także praw do wykorzystywania 

egzemplarzy Czasopisma w kompilacji z innymi dziełami, w tym zbiorami materiałów 

przeznaczonych do nauczania, prac przeznaczonych dla określonego odbiorcy, 

elektronicznych baz danych, wykonania usługi "document delivery" i innych usług 

związanych z przekazywaniem informacji, a także praw do publikacji, dystrybucji, 

udostępniania i udzielania licencji w odniesieniu do takich dzieł;  

 

2. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji do używania tytułu 

Czasopisma i nazwy Zamawiającego w celu wskazania Właściciela Czasopisma jako źródła 

pochodzenia Czasopisma.   
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3. Zamawiający umieści na pierwszej stronie elektronicznej kopii każdego z artykułów 

opublikowanych w Czasopiśmie zgodnie z niniejszą Umową logo Wykonawcy, w sposób 

uzgodniony z Wykonawcą.  

4. Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia w stosunku do osób trzecich, w zakresie 

dozwolonym przez prawo, praw z licencji udzielonych jej na podstawie niniejszej Umowy. 

5. Licencja udzielona Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie upoważnia 

Zamawiającego do opłat licencyjnych ani innych należności. Zamawiający przyjmuje do 

wiadomości, że zawartość Czasopisma rozpowszechniana zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 niniejszej 

Umowy będzie publicznie dostępna, a taki dostęp będzie bezpłatny dla czytelników. 

 

6. Niekomercyjny użytek każdego z artykułów opublikowanych w Czasopiśmie na podstawie 

niniejszej Umowy będzie regulowany przez licencję Creative Commons Uznanie Autorstwa 

– Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych (CC BY-NC-ND). Zamawiający 

zapewnia, że autorzy wszystkich artykułów opublikowanych w Czasopiśmie na podstawie 

Umowy zachowają prawa autorskie, wyrażą zgodę na to, aby niekomercyjny użytek 

artykułów był regulowany przez wspomnianą licencję Creative Commons, oraz udzielą 

Zamawiającemu wyłącznej licencji na komercyjne używanie artykułów (w odniesieniu do 

rządowych pracowników USA: w zakresie, w jakim możliwe jest przeniesienie) 

obowiązującej na całym świecie, w dowolnej formie i dowolnym języku, na cały okres 

ochrony praw autorskich, skutecznej od chwili przyjęcia do publikacji, w zakresie 

wskazanym w § 5 ust. 1, § 5 ust. 4 i § 5 ust. 5 niniejszej Umowy. Każda licencja udzielona 

Zamawiającemu zgodnie ze zdaniem poprzedzającym musi zezwalać Zamawiającemu na 

udzielenie sublicencji przedmiotowych praw na rzecz Wykonawcy zgodnie z niniejszym § 

5.  

 

7. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów 

Zależnych (CC BY-NC-ND) oznacza w treści niniejszej Umowy licencję udzieloną na 

podstawie Creative Commons Legal Code wydanego przez organizację Creative Commons, 

o treści zamieszczonej na http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ w dacie 

zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku zmiany Creative Commons Legal Code 

Wykonawca może dostarczyć Zamawiającemu nową wersję takiej licencji zgodnie ze 

zmienionym Creative Commons Legal Code. Zamawiajacy może odmówić przyjęcia takiej 

nowej wersji w ciągu 14 dni od jej dostarczenia, a w braku takiej odmowy ta nowa wersja 

zastąpi poprzednią. Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać takiej odmowy bez 

ważnego powodu. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie 

Niekomercyjne – Bez Utworów Zależnych używana na potrzeby niniejszej Umowy może 

zawierać nieznaczne odchylenia od modelu określonego w niniejszym § 5 ust. 7 pod 

warunkiem jednak, że takie odchylenia nie mogą być sprzeczne z zakresem licencji 

udzielonej Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszym § 5. 

 

§ 6. CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. lub do 

momentu wydania ostatniego z 12 (dwunastu) zeszytów czasopisma. Pełne zeszyty 

czasopisma w liczbie 12 (dwunastu) zostaną elektronicznie opublikowane zgodnie z 

niniejszą umową. 

2. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron za trzydziestodniowym 

pisemnym wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie, jeżeli zaistnieje którakolwiek z 

poniższych okoliczności: 

a. otwarta zostanie likwidacja drugiej strony albo stanie się ona niewypłacalna,  

b. druga strona będzie winna naruszeniu albo nieprzestrzeganiu któregokolwiek z jej 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i nie usunie tych naruszeń (o ile 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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usunięcie jest możliwe) w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego wezwania do 

zaprzestania naruszeń lub nieprzestrzegania Umowy przez stronę wypowiadającą. 

3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Wykonawcę na podstawie 

postanowień § 6 ust. 2, zobowiązanie Wykonawcy określone w § 3 wygasa wraz z 

rozwiązaniem niniejszej Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie opisanym w § 6 ust. 2, 

postanowienia § 3 pozostają w mocy aż do końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 

odpowiedni okres wypowiedzenia. 

5. W razie opóźnienia Właściciela Czasopisma w zapłacie Wykonawcy kwot należnych 

zgodnie z niniejszą Umową przekraczającego 60 dni, Wykonawca będzie miał prawo 

wstrzymać świadczenie Usług, w szczególności wstrzymać dostęp do zawartości Czasopisma 

lub usunąć jego zawartość z rozwiązań informatycznych opisanych w § 3 ust. 3. 

 

§ 7. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 

1. Zamawiający oświadcza i zapewnia, że: 

a. posiada wyłączne prawo do Czasopisma,  

b. posiada albo nabył prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do zawartości 

Czasopisma publikowanego albo dystrybuowanego na podstawie niniejszej Umowy,  

c. Czasopismo ani jego użycie zgodnie z niniejszą Umową nie narusza i nie naruszy praw 

autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób 

trzecich, 

d. zwróci Wykonawcy wszelkie koszty i naprawi wszelkie szkody mogące wyniknąć z 

roszczeń osób trzecich, jeżeli którekolwiek z oświadczeń zawartych w punktach a, b i c 

powyżej nie jest lub nie będzie prawdziwe w okresie trwania niniejszej Umowy, 

e. przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca nie jest w stanie kontrolować dostępności do 

Internetu ani innej sieci danych, ani zapewnić, że zawartość będzie dostępna dla 

użytkowników w Internecie albo innej sieci danych w każdym czasie; w związku z tym 

Wykonawca nie będzie odpowiedzialny, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, za taką niedostępność ani brak dostępu. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

a. jego personel posiada i będzie posiadać odpowiednie umiejętności, wyszkolenie, 

doświadczenie i zaplecze do wykonywania usług zgodnie z niniejszą Umową, 

b. zawarł lub zawrze umowę z dostawcami rozwiązań niezbędnych do wykonywania 

wszystkich Usług i do wywiązania się ze wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez 

Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy. 

 

§ 8. POUFNOŚĆ 

Każda strona niniejszej Umowy zachowa w ścisłej poufności wszystkie informacje zawarte w 

niniejszej Umowie oraz wszystkie informacje uzyskane w toku wykonywania niniejszej Umowy, 

a także nie będzie używać tych informacji poufnych w inny sposób niż w celu wykonywania 

swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, chyba że co innego będzie wymagane 

przez prawo albo dla wykonania niniejszej Umowy. Nie dotyczy to informacji, które są 

powszechnie znane w chwili ich uzyskania przez tę stronę albo które później stały się 

powszechnie znane inaczej niż wskutek naruszenia niniejszej Umowy przez tę stronę, ani 

ujawnienia lub użycia na podstawie pisemnego upoważnienia drugiej strony. Niniejszy § 8 

będzie obowiązywał także przez 3 lata po rozwiązaniu albo wygaśnięciu niniejszej Umowy. 

 

§ 9. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie za usługi wykonywane na podstawie niniejszej Umowy w stosunku do 

przewidywanej liczby zeszytów (12 – dwanaście) i przewidywanej liczby artykułów 
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(rocznie: 35 naukowych i 3 publikacje niebędące pracami badawczymi) zgodnie ze 

stawkami określonymi w ofercie kształtować się będzie następująco: 

1. opłata za jeden artykuł w czasopiśmie naukowym "Nukleonika" 

Cena brutto  = ……………………..…… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………….…………………. zł brutto) 

Cena netto  = ……………………..…… zł netto 

(słownie: ……………………………………………….…………………. zł netto) 

podatek VAT (……. %): ………………….. zł 

2. opłata za jeden artykuł w czasopiśmie naukowym "Nukleonika" nie będący pracą 

badawczą 

Cena brutto = ……………………..…… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………….…………………. zł brutto) 

Cena netto  = ……………………..…… zł netto 

(słownie: ……………………………………………….…………………. zł netto) 

podatek VAT (……. %): ………………….. zł 

3. opłata za korektę językową 1 strony artykułu (1 strona = 250 wyrazów, 1 artykuł = 

15 stron) w czasopiśmie naukowym "Nukleonika" 

Cena brutto = ……………………..…… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………….…………………. zł brutto) 

Cena netto (Cena ofertowa netto) = ……………………..…… zł netto 

(słownie: ……………………………………………….…………………. zł netto) 

podatek VAT (……. %): ………………….. zł 

4. opłata za pełnotekstową publikację XML dla czasopisma 1 strony artykułu (1 strona 

= 250 wyrazów, 1 artykuł = 15 stron) 

Cena brutto = ……………………..…… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………….…………………. zł brutto) 

Cena netto  = ……………………..…… zł netto 

(słownie: ……………………………………………….…………………. zł netto) 

podatek VAT (……. %): ………………….. zł 

 

2. Stawki określone w ust. 1 dotyczące ceny netto za artykuł nie mogą ulec zmianie w 

okresie obowiązywania niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmujące usługi wymienione w § 3 będzie płatne za każdy zeszyt 

Czasopisma osobno oraz w odniesieniu do faktycznej liczby artykułów składających się 

na kolejne zeszyty, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, co może 

nastąpić nie wcześniej niż w momencie umieszczenia w systemie internetowym na 

stronie Czasopisma wszystkich artykułów składających się na kolejne zeszyty. 

4. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego umieszczenie kolejnego zeszytu 

Czasopisma w systemie internetowym na stronie Czasopisma, które były objęte procesem 

redakcji technicznej, nie nastąpi przed końcem kwartału, na który dany zeszyt jest 

przewidywany, w ostatnim dniu kwartału Wykonawca wystawi fakturę obejmującą 5 

(pięć) kolejnych artykułów. 

5. Korekta niedopłaty lub nadpłaty wynikająca z okoliczności ust. 4 powyżej nastąpi w 

momencie wystawienia faktury obejmującej kolejny zeszyt Czasopisma, a w przypadku 

rozwiązania lub zakończenia Umowy w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania lub 

zakończenia. 

6. Zamawiający dokona zapłaty, o której mowa powyżej na wskazane konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
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§ 10. HARMONOGRAM PRAC 

1. Artykuły do korekty językowej będą przekazywane w sposób ciągły. Termin wykonania 

korekty artykułu powinien wynosić nie więcej niż 14 dni roboczych od daty przesłania 

artykułu.  

2. Zawartość poszczególnych zeszytów powinna być udostępniona w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania plików od Właściciela czasopisma, zgodnie z 

harmonogramem wydawniczym: 

Numer 1: data publikacji – marzec; termin przekazania plików PDF – do 20 marca.  

Numer 2: data publikacji – czerwiec; termin przekazania plików PDF – do 20 czerwca.  

Numer 3: data publikacji – wrzesień; termin przekazania plików PDF – do 20 września.  

Numer 4: data publikacji – grudzień; termin przekazania plików PDF – do 20 grudnia.  

 

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W ramach niniejszej umowy strony jako Administratorzy, zgodnie z art. 28 ust. 3 

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

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) zwanym dalej „RODO”, powierzają sobie wzajemnie (dalej 

Procesorowi danych, Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z art. 28 RODO) czynności 

związane z przetwarzaniem danych osobowych.  

2. Zmawiający i Wykonawca powierzają czynności przetwarzania gromadzenie i 

przechowywanie powierzonych danych osobowych w odniesieniu do administrowanych 

przez siebie danych przekazanych w związku z realizacją umowy. 

3. Zakres powierzonych danych/czynności obejmuje imiona i nazwiska, numery telefonów 

służbowych i adresy poczty elektronicznej pracowników stron i osób z nimi 

współpracujących wykonujących  czynności związane z realizacja umowy. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i 

zakresie określonych odpowiednio w ust. 2 i 3. 

5. Każda ze stron poinformuje drugą stronę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o 

realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 

lit. a RODO. 

6. Każda ze stron zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO. 

7. Każda ze stron oświadcza, że podjęła środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 

RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO. 

8. Każda ze stron zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez drugą stronę 

wymagań wymienionych w ust. 4, 6 i 7, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO. 

9. Każda ze stron zobowiązuje się wspierać druga stronę poprzez uzgodnione środki 

techniczne i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO. 

10. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO, każda ze stron będzie uczestniczyła w realizacji 

obowiązków drugiej strony, określonych w art. 32–36 RODO, w zakresie każdorazowo 

określonym przez  drugą stronę. 

11. Każda ze stron zastrzega sobie wyrażenie zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia 

przetwarzania, a druga strona zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z 

usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. 
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12. Każda ze stron zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie 

powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 14 dni od zakończenia/rozwiązania 

umowy, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu zwrotu/usunięcia danych przekazać 

drugiej stronie, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO. 

13. Każda ze stron umowy w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 

zawiadamia niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 24 h Inspektora Ochrony Danych lub 

wyznaczonego specjalistę ds. ochrony danych osobowych u strony umowy.  

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Żadna ze stron nie może przenieść jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony. Jednakże Wykonawca może przenieść 

całość swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na spółkę zależną od 

Wykonawcy, spółkę dominującą w stosunku do Wykonawcy lub spółkę zależną od spółki 

dominującej w stosunku do Wykonawcy (stosunek zależności i dominacji powinien być 

oceniany stosownie do polskiego Kodeksu Spółek Handlowych), chyba że taki cesjonariusz 

będzie niewypłacalny w chwili takiego przeniesienia. 

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. 

3. Wszelkie podatki i opłaty wynikłe z niniejszej Umowy ponosi w całości Wykonawca. 

4. Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 

5. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje Wykonawca. 

 

Załączniki do Umowy: 

1.  

 

W Y K O N A W C A            Z A M A W I A J Ą C Y 

 

 

 

 


