Sękocin Stary, dnia …………… 2020 r.
(Pieczątka jednostki wnioskującej)
Ew. wyjaśnień udzieli Artur Sawicki
tel. wew. 617

Temat: 390953

UMOWA nr …………………..….
zawarta w dniu ……………….. 2020 r. w Sękocinie Starym pomiędzy
Instytutem Badawczym Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3,
05-090 Raszyn, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000039417, NIP: 525-00-09-200, reprezentowanym przez:
Prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego, Dyrektora IBL
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „IBL”,
a
…………………….. z siedzibą w ……………., ul. …………….., wpisanym do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS ……………, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
………………….., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP
…………….., reprezentowanym przez: ………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca są dalej łącznie zwani „Stronami” a każdy z nich z osobna „Stroną”
o treści następującej:

§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania 4 sztuk tablic edukacyjnych
(różnych) w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”
dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie ze wymagania dotyczące poszczególnych elementów przedstawiono poniżej:
a) Tablica na podkładzie metalowym z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej
o grubości co najmniej 0,6 mm, o wymiarach 100x150 cm – układ pionowy.
b) Treść tablic - wydruk solwentowy o trwałości co najmniej 3 lat, wraz z folią
zabezpieczającą (projekt graficzny tablicy po stronie zamawiającego, który dostarczy
wykonawcy projekty tablic w postaci plików TIFF lub PDF w dniu podpisania umowy),
c) Stelaż do tablic:

Wykonany z drewna sosnowego impregnowany środkiem ochronnym gwarantującym
minimum 5-letnią ochronę, np. ALTAX.
Stelaż powinien być ustawiony w ziemi z wykorzystaniem kotw stalowych
ocynkowanych, wbijanych lub wkręcanych do ziemi o długości części zagłębionej w
ziemi minimum 600 mm.
Daszek o szerokości około 0,6 m i długości około 1,4 m.
Pomiędzy tablicą a daszkiem nie może być wolnej przestrzeni lub załomów
umożliwiających siadanie ptaków.
zwane dalej „Przedmiotem umowy”1. Wykonawca oświadcza, że opis zadań do wykonania jest
jednoznaczny i wyczerpujący dla kompletnego i terminowego zrealizowania Przedmiotu
Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w terminie do dnia …………………….. r.
3. Wykonawca zgłosi gotowość przekazania zrealizowanego Przedmiotu umowy przynajmniej w
formie wymiany korespondencji elektronicznej na nie mniej niż 5 dni przed upływem terminu
wskazanego powyżej.
Zamawiający dokona odbioru zgodnie z § 4 poniżej. Ostateczny odbiór Przedmiotu umowy
uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z § 3 poniżej.
4. Wykonawca może:
a) wykonać Przedmiot umowy siłami własnymi lub
b) powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom2.
5. W przypadku określonym w ust. 4 , lit. b Wykonawca3:
a) zawiera umowy z podwykonawcami na wykonanie prac we własnym zakresie,
b) weryfikuje i uzgadnia kosztorysy, stanowiące podstawę do ustalenia wynagrodzenia
umownego podwykonawców,
c) koordynuje wykonanie całości prac,
d) dokonuje odbioru i rozliczenia wykonanych prac,
e) odpowiada wobec Zamawiającego za właściwą i terminową realizację Przedmiotu umowy.
6. Ze względu na charakter prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca, na
podstawie uprzedniego pisemnego porozumienia z Zamawiającym, może zmienić termin
wykonania Przedmiotu umowy określony w § 1 ust. 2, jeżeli w toku jego realizacji wyniknie
konieczność zmiany zakresu prac, warunków ich wykonania bądź wyraźna zmiana
pracochłonności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
§2
1. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonania Przedmiotu umowy oraz jakość jej
wyników i upoważnia do wykonywania tych czynności swojego przedstawiciela w osobie Pana
Artura Sawickiego, tel. 22 7150 617, tel. kom. 697 177 388, e-mail A.Sawicki@ibles.waw.pl.
Niezbędne jest dokładne opisanie świadczenia, które ma zrealizować Wykonawca. Opisać w taki sposób, aby było
zrozumiałe dla osoby trzeciej i nie powodowało żadnych wątpliwości interpretacyjnych.
2 Niepotrzebne usunąć.
3 Należy dostosować redakcyjnie do postanowień paragrafu poprzedzającego.
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2. Do utrzymania kontaktu z Zamawiającym i udzielenia mu informacji i wyjaśnień, Wykonawca
wyznacza swego przedstawiciela w osobie …………………………………….., tel. […], e-mail […].
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§3
Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy oraz postanowień
niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……..zł (słownie:
…………………………………… zł) powiększone o należy podatek od towarów i usług.
Wykonawca, uwzględniając własne doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem
niniejszej umowy oświadcza, że wykona Przedmiot umowy w czasie nieprzekraczającym więcej
niż […………] godzin. W związku z powyższym stawka godzinowa nie będzie niższa niż określona
odrębnymi przepisami regulującymi wysokość minimalnej stawki godzinowej.
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę po dokonaniu odbioru Przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
faktury przez Zamawiającego, na konto:
…………………………………………………………………………………………..
Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, na podstawie faktury, o
której mowa w § 3 ust. 3 złożonej co najmniej na 5 dni przed zakończeniem miesiąca
kalendarzowego, za który płatność ma być dokonana. Na fakturze lub na innym opatrzonym
podpisem dokumencie obligatoryjnie wskazywana jest liczba godzin wykonania Zlecenia w
okresie, który obejmuje faktura.
W przypadku, gdy w ramach Umowy usługi nie były świadczone w danym miesiącu, Wykonawca
składa oświadczenie za ten miesiąc według wzoru stanowiącego Załącznik do Umowy, w
terminie 5 dni przed zakończeniem miesiąca.
Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1, obejmuje wszystkie
koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu umowy. W przypadku, gdyby wykonanie
przedmiotu umowy wymagałoby większej ilości godzin niż wskazano w §3 ust. 2 Wykonawca
nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1.
§4
O zakończeniu Przedmiotu umowy Zamawiający zostanie powiadomiony odrębnym
zawiadomieniem w terminie przewidzianym w § 1 ust. 3 Umowy.
Kompletny Przedmiot umowy przedstawiony do odbioru powinien być odebrany przez
Zamawiającego w terminie 15 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym.
Podstawą odbioru Przedmiot umowy jest obustronnie podpisany przez Strony protokół
zdawczo-odbiorczy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek
Przedmiotu umowy albo zrealizowania Przedmiotu umowy w sposób odbiegający od
udzielanych Wykonawcy wytycznych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie ………….. dni od
daty podpisania przez Zamawiającego przedmiotowego protokołu dokonać oczekiwanych
poprawek. Ostateczny protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony stanowi
potwierdzenie zrealizowania Przedmiotu Umowy i daje podstawę do wystawienia przez
Wykonawcę faktury VAT i zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 3 niniejszej Umowy.
W protokole, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca złoży oświadczenie o
liczbie godzin realizowanej usługi o treści: „Oświadczenie o liczbie godzin wykonania zlecenia
lub świadczenia usług: […podać liczbę godzin…]”.
§5

1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn wynikających z działań lub
zaniechań Wykonawcy albo odstąpienia Wykonawcy od Umowy, Wykonawca zwraca
Zamawiającemu pełne koszty zastępczego wykonania Przedmiotu umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia przez
Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, łącznie w wysokości nie wyższej niż
wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy.
3. Wykonawca może dochodzić kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w §
3 ust.1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego.
4. Strony mogą ponadto dochodzić wyrównania szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na podstawie noty księgowej wystawionej przez
Zamawiającego, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty
naliczonej kary umownej
§6
1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Przedmiotu umowy tak
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający
może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem
terminu do wykonania Przedmiotu umowy.
2. Jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin, jednak nie krótszy niż siedem dni. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub
dalsze wykonanie Przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
3. W przypadku powierzenia Wykonawcy materiału przez Zamawiającego i zaistnienia
okoliczności, o których mowa w dwóch ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązany
jest zwrócić Zamawiającemu materiał.
§7
Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności w
wypadku zasinienia zdarzeń określanych jako „siła wyższa” tj. zdarzeń niezależnych od
Zamawiającego (np. decyzja prawodawcy albo organu nadzorującego), które uniemożliwiają lub
utrudniają w całości lub w części wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez
działanie z należytą starannością.
§8
1.
Administratorem danych osobowych Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcy, oraz
osób, których dane zostaną udostępnione Instytutowi w związku z realizacją Umowy, jest Instytut
Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3 (05-090 Raszyn), dalej
zwany Instytutem.
2.
Inspektor ochrony danych (dalej IOD) w Instytucie dostępny jest pod adresem email
iod@ibles.waw.pl lub pod numerem telefonu 22 7150 607.

3.
Dane osobowe osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1) przetwarzane będą w celach
związanych z:
a)

zawarciem i wykonaniem Umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) oraz f) RODO,

b)
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (w szczególności: prowadzenia
ewentualnych postępowań reklamacyjnych, windykacyjnych, sądowych, egzekucyjnych lub
związanych z powstaniem szkód) oraz działań marketingowych prowadzonych przez Instytut, na
podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO,
c)

ochrony żywotnych interesów osoby, na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. d) RODO,

d)
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. e) RODO,
e)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. obowiązki skarbowe,
wymagane przepisami przechowywanie itp.), na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. c) RODO.
4.
Odbiorcami danych osobowych osób wymienionych w ust. pkt. 1) będą pracownicy i
współpracownicy Instytutu, organy i instytucje kontroli (nadzoru) oraz podmioty, którym Instytut
może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w pkt. 3, na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania (dane nie będą przekazywane poza EOG).
5.
Dane osobowe osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1) będą przechowywane w ramach umów
cywilno-prawnych przez okres określony w przepisach prawa w tym zakresie oraz zgodny z
wewnętrznymi regulacjami przechowywania dokumentów w Instytucie ze szczególnym
uwzględnieniem zapisów dotyczących realizowanych projektów zawartych m.in. w umowach,
wytycznych, postanowieniach, podręcznikach oraz innych wiążących dokumentach dotyczących
realizacji projektu, nie krócej niż do dnia przedawnienia roszczeń związanych z zawarciem i
realizacją niniejszej Umowy.
6.
Osoba, której dane przetwarza Instytut, ma prawo dostępu do treści swoich danych, w tym
uzyskania ich kopii oraz prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania ich
usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wykonawcy nie przysługuje prawo
do przenoszenia danych osobowych.
7.
Osoba, której dane przetwarza Instytut, ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Jego
danych osobowych narusza przepisy RODO, jednak wcześniej może to skonsultować z IOD.
8.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy, zatem
konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości jej zawarcia lub realizacji.
9.
Dane osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1) nie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

będą

wykorzystywane

do

10.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił wobec osób, których dane przekaże Instytutowi w toku
realizacji niniejszej Umowy, ciążące na Stronach obowiązki informacyjne z zakresu art. 13 i 14
RODO, a w szczególności poinformował te osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych przez
Instytut w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że

niezwłocznie przekaże osobom, których dane zostaną udostępnione Instytutowi w toku realizacji
niniejszej Umowy, informację o przetwarzaniu przez Instytut ich danych osobowych.

§9
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 10
Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Oświadczenie do UMOWY Nr …….
zawartej w dniu ………………………
(Oświadczenie należy wypełnić w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w § 3 ust. 5
Umowy).

W związku z realizacją umowy oświadczam, że w …………………. (miesiąc i rok) nie świadczyłam/em
usług będących przedmiotem niniejszej umowy.

………………………………………….
WYKONAWCA (data i podpis)

………………………………………….
Potwierdzam powyższe oświadczenie
(Podpis osoby wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy)

Załącznik do Umowy nr
z dnia ……………….
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ……………… w Sękocinie Starym („Umowa”), pomiędzy
Instytutem Badawczym Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3, 05-090
Raszyn, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000039417, NIP: 525-00-09-200, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………. z siedzibą w ……… przy ……………………………., wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………, ... Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………., NIP: …………., reprezentowanym przez:
1.
zwanym dalej „Wykonawcą”,
Zamawiający i Wykonawca są dalej łącznie zwani „Stronami” a każdy z nich z osobna „Stroną”.
W związku z zawarciem przez Strony umowy z dnia .....[data umowy głównej] na .... [przedmiot
umowy głównej w skrócie]..........., dalej „Umowa Główna”, Strony zawierają umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych o treści następującej:

1. W ramach Umowy Zamawiający jako administrator danych osobowych, 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanej dalej RODO – powierza Wykonawcy
czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, a Wykonawca zobowiązuje się
przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa, RODO oraz z innymi

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
2. Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą w wykonaniu Umowy i udzielać
Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień.
3. Przedmiotem

przetwarzania

są

dane

osobowe

następujących

kategorii

osób:

………………………………………. .
4. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia zawarcia

Umowy Głównej do dnia ustania

obowiązywania Umowy Głównej.
5. Powierzenie przetwarzania danych jest konieczne w związku z realizacją przedmiotu
Umowy Głównej . i jest realizowane w zakresie następujących czynności oraz rodzajów
danych osobowych: ……………………
6. Charakter przetwarzanie w/w danych osobowych jest następujący: ……………………
7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu,
zakresie i przez okres określony w ust. 3, na udokumentowane polecenie Zamawiającego.
8. Wykonawca informuje Zamawiającego 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.
9. Wykonawca 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.
10. Wykonawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy
art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę
wymagań RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
a) W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych,
Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznej kontroli w zakresie dotyczącym
naruszenia, bez uprzednich zawiadomień.
b) Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia
ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu w miarę
możliwości w ciągu 24 h.

c) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 30 dni roboczych.
d) Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
e) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych powierzonych na
mocy Umowy, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy.
12. Wykonawca

pomaga

Zamawiającemu

poprzez

uzgodnione

środki

techniczne

i

organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO.
13. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO, Wykonawca uczestniczy w realizacji obowiązków
Zamawiającego, określonych w art. 32–36 RODO.
14. Zamawiający zastrzega sobie wyrażenie zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia
przetwarzania, a Wykonawca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu
przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
15. Wykonawca 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
Zamawiającemu, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO.
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