
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
w Berlinie w dniu ………………….. 2020 roku pomiędzy: 
 
Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 17, 00-
372 Warszawa, posiadającym NIP 5252735962, REGON 369236544, wpisanym do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000713483, Oddział w Berlinie ul. Pariser 
Platz 4a 10117 Berlin, numer podatkowy 29/648/06703, NIP DE327545421 reprezentowanym przez: 
 
dr. Wojciecha Kozłowskiego – Dyrektora  
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” lub „INSTYTUTEM” 
a   
 
………………………….  z siedzibą ….…, reprezentowaną przez: …….………………………. 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,  
 
 
Zwanymi dalej Stronami, 
 
 
została zawarta umowa (zwana dalej: „Umową”) w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
zwaną dalej „Pzp” o następującej treści: 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Instytut zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania digitalizacji obiektów należących 
do Bundesarchiv, wskazanych w załączniku nr 3 do Umowy (zwanych dalej łącznie: 
„Obiektami” lub każdy z osobna „Obiektem”) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym w 
szczególności zapisem cyfrowym na nośniku, obróbką graficzną, konwersją, kontrolą techniczną 
i jakościową. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania Umowy określono w załączniku nr 
2 do Umowy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 
a) digitalizację Obiektów wraz z usługami towarzyszącymi; 
b) zapis efektów prac Wykonawcy na nośnikach informacji; 
c) odebranie (po ustaleniu terminu odbioru z Zamawiającym) i transport Obiektów z siedziby 

Bundesarchiv, znajdującej się pod adresem Finckensteinallee 63, 12205 Berlin  do 
pracowni digitalizacyjnej, o której mowa w ust. 3 poniżej  i z powrotem wraz z 
wyniesieniem i wniesieniem Obiektów w miejsce wskazane przez Zamawiającego; 

d) zapewnienie pracowni digitalizacyjnej wraz ze sprzętem do digitalizacji spełniającej 
wymagania Zamawiającego zgodnie z Umową; 

e) zapewnienie opakowań ochronnych i opakowanie Obiektów na czas transportu, 
przenoszenia i magazynowania Obiektów; 

f) zapewnienie ochrony oraz ubezpieczenia na czas realizacji Umowy, w tym podczas 
transportu; 

g) zapewnienie zabezpieczenia i należytego utrzymania Obiektów w czasie realizacji 
Umowy; 

h) przechowywanie efektów prac Wykonawcy przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) 
miesięcy od dnia podpisania protokół odbioru przedmiotu Umowy i wydanie ich 
Zamawiającemu na każde jego żądanie złożone w tym okresie. 

3. Przedmiot Umowy w zakresie digitalizacji …zostanie wykonany w pracowni digitalizacyjnej pod 
adresem …………………. zapewnionej przez Wykonawcę, przy użyciu środków, materiałów, 
narzędzi i sprzętu zapewnionych przez Wykonawcę. 



4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność nośników, na których 
zostaną utrwalone efekty prac Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Instytutu  efekty prac w formie plików o parametrach 
opisanych w załączniku nr 2 do Umowy, oraz przenieść na Zamawiającego własność nośników, 
na których zostaną utrwalone efekty prac Wykonawcy w terminie do ……………..  

6. Miejscem przekazania efektów prac jest siedziba Oddziału Instytutu w Berlinie ul. Pariser Platz 
4a 10117 Berlin. 

7. Przekazanie efektów prac potwierdzone zostanie podpisaniem przez Zamawiającego i 
Wykonawcę protokołu przekazania. Protokół przekazania (zwany dalej „Protokołem 
przekazania”), o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi pokwitowanie przekazania pod 
względem ilościowym niestanowiące odbioru w rozumieniu Umowy. Podpisując Protokół 
przekazania Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia kompletności i jakości 
wykonanej pracy. 

8. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Protokołu przekazania Zamawiający dokona 
oceny efektów prac, pod kątem ich realizacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 

9. Jeśli przekazane efekty prac  będą niekompletne lub nie będą zgodne z wymaganiami zawartymi 
w Umowie Zamawiający w terminie określonym w ust. 8 powyżej na piśmie przekaże 
Wykonawcy swoje zastrzeżenia. Po przekazaniu zastrzeżeń Wykonawca w terminie 14 
(czternastu) dni wprowadzi odpowiednie poprawki. W przypadku braku zastrzeżeń do 
przekazanych efektów prac Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru przedmiotu 
Umowy. 

10. W przypadku ponownego przekazania Zamawiającemu efektów prac procedura przekazania i 
odbioru zostanie przeprowadzona ponownie zgodnie z postanowieniami ust. 7-9 powyżej. 

11. Jeżeli przekazane Zamawiającemu zgodnie z ust. 10 powyżej efekty prac nie będą zgodne z 
wymaganiami zawartymi w Umowie oraz nie będą uwzględniały zastrzeżeń złożonych przez 
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przekazania 
Zamawiającemu efektów prac Umowy, zgodnie z ust. 10 powyżej. 

 
§2 

Wydanie i zwrot Obiektów 
1. W celu realizacji Umowy  Obiekty  zostaną udostępnione Wykonawcy w siedzibie Bundesarchiv, 

znajdującej się pod adresem Finckensteinallee 63, 12205 Berlin  od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9:00-15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, lub w innych dniach i 
godzinach ustalonych z Zamawiającym. Udostępnienie Obiektów Wykonawcy zostanie 
każdorazowo potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym wydania i zwrotu Obiektów 
podpisanym przez Strony. 

2. W celu realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zorganizuje wydanie Obiektów Wykonawcy. 
3. Obiekty zostaną wydane Wykonawcy i zwrócone Zamawiającemu w siedzibie Bundesarchiv, 

znajdującej się pod adresem Finckensteinallee 63, 12205 Berlin. Wydanie i zwrot Obiektów 
zostaną potwierdzone protokołem zdawczo -odbiorczym wydania i zwrotu podpisanym przez 
Strony. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Obiekty w takim samym stanie, w jakim je otrzymał. 
5. Wykonawca będzie przechowywał Obiekty w trakcie realizacji Umowy wyłącznie w pracowni 

digitalizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy. Wykonawca Zobowiązany jest do uzyskania 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności  na każdą zmianę 
miejsca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

6. Wykonawca może wykorzystać Obiekty wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
7. Terminy wydania Obiektów Wykonawcy oraz zwrotu Obiektów Zamawiającemu będą ustalane 

przez Strony w trakcie realizacji przedmiotowej umowy.  
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytut może zażądać zwrotu Obiektów lub Obiektu 

na okres wskazany przez Instytut, w takim wypadku, termin wykonania Umowy może zostać 
wydłużony o ten okres.  Instytut może żądać zwrotu Obiektów lub Obiektu również w przypadku, 
w którym w jego ocenie poziom ochrony Obiektów lub Obiektu będzie niewystarczający, albo 



też w przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 
9. Warunki transportu i przechowywania Obiektów  opisane są w załączniku  nr 2 do Umowy.  
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że warunki i sposób przenoszenia oraz przechowywania 

Obiektów nie narażą Obiektów na uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie. 
11. Obiekty będą chronione przez Wykonawcę od chwili wydania Obiektów Wykonawcy do ich 

zwrotu Zamawiającemu, zgodnie z przepisami prawa. Obiekty przechowywane będą w 
pomieszczeniu chronionym za pomocą dozoru osobowego i elektronicznego (24 godziny na 
dobę) z zapewnieniem ochrony przed kradzieżą oraz wszystkimi okolicznościami mogącymi 
mieć wpływ na jakiekolwiek uszkodzenie lub zniszczenie Obiektów, w tym w szczególności 
niewłaściwymi warunkami klimatycznymi. 

12. Wykonawca zapewnia, że pomieszczenia służące do przechowywania i używania Obiektów 
spełniają wymogi bezpieczeństwa i posiadają zabezpieczenia przed kradzieżą, uszkodzeniem i 
pożarem zgodne przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, 
kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą z dnia 2 września 
2014 r. (Dz.U. Z 2014 r. poz. 1240). 

13. Instytut ma prawo oceny pomieszczeń, w których digitalizowane i przechowywane będą Obiekty. 
W przypadku stwierdzenia przez Instytut niezgodności z warunkami przechowywania i używania 
Obiektów lub Obiektu opisanymi niniejszej Umowie i załącznikach do niej Instytut ma w 
szczególności prawo do zażądania natychmiastowego zwrotu Obiektu lub Obiektów. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport Obiektów zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa dotyczącymi transportu materiałów archiwalnych. Wykonawca zapewnia, że 
usługa ochrony transportu, jeżeli wymagają jej przepisy prawa, będzie wykonywana przez 
przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
usług ochrony osób i mienia. Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania 
Instytutu w zakresie podmiotu, który dokona transportu Obiektów. 

15. W przypadku niezgodności z warunkami transportowania opisanymi w niniejszej umowie i 
załącznikach do niej Instytut ma w szczególności prawo do wstrzymania wykonywania Umowy, 
zażądania wcześniejszego zwrotu Obiektu lub Obiektów albo zmiany środka transportu na 
zgodny z warunkami transportowania opisanymi w Umowie i załącznikach do niej. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do spakowania Obiektów przy zastosowaniu własnych materiałów 
zabezpieczających.  

17. Dokonując zwrotu Obiektów Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia Obiektów do 
pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

 
§3 

Ogólne obowiązki i oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte i terminowe wykonanie przedmiotu 
Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki wynikające z Umowy według swojej 
najlepszej wiedzy i z zachowaniem najwyższej staranności ocenianej przy uwzględnieniu 
profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na podstawie i zgodnie z 
postanowieniami Umowy, złożoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy, 
stanowiskiem Zamawiającego, aktualnym stanem wiedzy technicznej i zasadami sztuki oraz 
wymaganiami mających zastosowanie przepisów prawa, a w szczególności z:  
a) Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140),  
b) Ustawą Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8), 
c) Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268),  
d) ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), 
e) Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838). 

3. Wykonawca zobowiązuje się zachować szczególną staranność w celu zabezpieczenia Obiektów 
podczas realizacji Umowy, w tym podczas transportu i/lub w trakcie przenoszenia i 
przechowywania przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą oraz gwarantuje 
właściwą i odpowiadającą wymaganiom przepisów prawa ochronę Obiektów w miejscu 



używania i przechowywania Obiektów od momentu wydania do momentu zwrotu Obiektów. 
Instytut ma prawo oceny, czy poziom ochrony Obiektu zapewniany przez Wykonawcę jest 
wystarczający.  

4. Wykonawca skonsultuje z Instytutem sposób wykonywania digitalizacji oraz wskaże parametry 
sprzętu, którym będzie się posługiwał przy jej wykonywaniu przed rozpoczęciem tych czynności. 

5. Instytut ma prawo wniesienia uwag, w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej i zażądania 
zmiany sprzętu lub sposobu wykonywania digitalizacji, w przypadku, jeśli w ocenie Instytutu 
wskazany przez Wykonawcę sprzęt lub sposób wykonywania digitalizacji mógłby zagrozić 
stanowi zachowania Obiektu lub Obiektów lub jest niezgodny z Umową. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zabiegów konserwatorskich lub 
jakichkolwiek zmian w Obiektach bez uprzedniej pisemnej zgody Instytutu. Jeśli do wykonania 
digitalizacji konieczne okaże się dokonanie działań, które wykonać powinien konserwator 
obiektów zabytkowych, Wykonawca każdorazowo uzyskać musi pisemną zgodę Zamawiającego 
na wykonanie takich działań. 

7. Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy będzie wykonany w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.  

8. Przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej 
staranności, aby w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia nie wyrządzić jakichkolwiek szkód 
lub nie spowodować niepożądanych zmian w Obiektach. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy dokonał sprawdzenia zakresu zamówienia 
i zapoznał się z treścią Umowy i załącznikami do niej i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do 
zawartych w nich zapisów, stopnia ich szczegółowości i kompletności oraz poprawności pod 
kątem realizacji przedmiotu Umowy jak również nie wnosi żadnych pytań ani uwag do tych 
dokumentów oraz zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z powyższymi dokumentami i w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Obiektami, których dotyczy przedmiot zamówienia 
oraz uzyskał wystarczające dane i informacje jakie mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
zamówienia i ryzyka z tym związane oraz, że zostały one uwzględnione w wynagrodzeniu 
określonym w § 5 Umowy.  

11. Do obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy należy w 
szczególności podporządkowanie się wytycznym i zaleceniom Zamawiającego oraz osób przez 
niego wskazanych. 

12. Obiekty zostaną udostępnione Wykonawcy tylko na czas niezbędny do wykonania przedmiotu 
Umowy. 

13. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przy użyciu narzędzi, urządzeń i sprzętu o parametrach 
zgodnych z Umową i wytycznymi Zamawiającego. Wykaz sprzętu Wykonawcy stanowi 
załącznik nr 5 do Umowy. 

14. Zamawiający ma prawo na bieżąco kontrolować czy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy 
zgodnie z Umowa i załącznikami do niej, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi, urządzeń ́
i sprzętu, który Wykonawca zadeklarował do wykonania zamówienia w Ofercie Wykonawcy.  

15. Zamawiającemu przysługuje prawo ciągłego lub wyrywkowego nadzoru nad realizacja 
przedmiotu Umowy, w tym do realizacji Umowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

16. W przypadku niespełnienia wymagań́ Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie lub 
załącznikach do niej, Zamawiający w szczególności ma prawo wstrzymać ́wykonanie przedmiotu 
Umowy do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

 
§4 

Obowiązki Wykonawcy związane z ubezpieczeniem 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i 

odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy. Umowa ubezpieczenia winna obejmować 
szkody i roszczenia, które będą następstwem zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia bez 
względu na to, kiedy zostaną zgłoszone roszczenia z ich tytułu do Zamawiającego (trigger act 
committed). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu umowę lub umowy 
ubezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym najpóźniej do dnia zawarcia Umowy 
oraz zobowiązuje się do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych. 



Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej winien obejmować przedmioty o charakterze 
muzealnym i zabytkowym, w szczególności w zakresie: 
a) wszystkie ryzyka szkód rzeczowych w tym dotyczących obiektów o charakterze 

kolekcjonerskim, zabytkowym i muzealnym (ubezpieczenie mienia) i ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej oraz wszelkie ryzyka związane z Umową z sumą 
ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 .zł (pięćset tysięcy złotych), 

b) odpowiedzialność cywilną (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, 
w szczególności Obiektów, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 
powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż  500 000, 00  zł (pięćset tysięcy złotych), 

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy, a także wszelkich innych osób 
realizujących w imieniu Wykonawcy przedmiot zamówienia, 

d) jeżeli w zawartych umowach ubezpieczenia będą miały zastosowanie udziały własne lub 
franszyzy, będą one ponoszone przez Wykonawcę i nie mogą obciążać Zamawiającego. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia w zakresie określonym Umową, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, nie później niż do dnia zawarcia Umowy. W przypadku uchybienia 
przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Obiektów 
do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 - 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 
W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1 – 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 i 
2, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 

6. Przedstawione umowy ubezpieczenia muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, a 
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Wykonawca upoważnia niniejszym Instytut do odbioru kwoty wynikającej z ww. ubezpieczenia; 
w razie konieczności wykonawca wystawi odrębne upoważnienie w tym przedmiocie. 
Wykonawca odbierze kwotę wynikającą z ubezpieczenia tylko pod warunkiem uzgodnienia tego 
z Instytutem. 

 
§5 

Wynagrodzenie 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej za wykonanie Umowy obejmującej całość przedmiotu Umowy 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby faktycznie wykonanych i 
odebranych przez Instytut na postawie protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez uwag i 
zastrzeżeń zdigitalizowanych stron stanowiących efekt prac Wykonawcy  i  jednostkowej stawki 
netto ……..za jedną stronę, która wynosi …brutto (z oferty Wykonawcy).  

2. Całkowita kwota wynagrodzenia, określonego w ust. 1 powyżej  nie może przekroczyć …… zł 
brutto (z oferty wykonawcy) zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącązałącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Instytut protokołu odbioru 



przedmiotu Umowy bez uwag i zastrzeżeń ze strony Instytutu i dostarczenia 
Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Strony zgodnie ustalają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Kwota określona w ust. 1 powyżej nie będzie podlegała podwyższeniu. Wykonawca nie będzie 

mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w przekazanych mu przez Zamawiającego 
dokumentach w celu podwyższenia wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej stanowi wynagrodzenie za wszelkie prace wynikające 
z Umowy i załączników do niej, które są konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, w tym w 
szczególności obejmuje wynagrodzenie za pakowanie i rozpakowanie Obiektów, transport, 
wniesienie i wyniesie Obiektów, ochronę oraz ubezpieczenia w okresie realizacji Umowy, a także 
przechowywanie, zabezpieczenie i należyte utrzymywanie Obiektów oraz wynagrodzenie za 
przeniesienie własności nośników, na których utrwalono efekty prac Wykonawcy. 
  

§6 
Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszystkie informacje, dane, dokumenty, 
specyfikacje, itp.  uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy (zwane dalej: „Informacjami 
Poufnymi“), niezależnie od tego czy Informacja Poufna jest ustna czy pisemna czy utrwalona w 
jakiejkolwiek innej postaci.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Obiektów wyłącznie w celu realizacji Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do nierozpowszechniania wizerunków Obiektów, w tym do 

nieudostępniania ich osobom lub podmiotowym trzecim w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek 
formie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim 
oraz uniemożliwić dostęp osobom trzecim do Informacji Poufnych, chyba że co innego wynika z 
przepisów prawa. 

5. Informacje Poufne mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w związku z 
wykonywaniem Umowy. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują także po ustaniu mocy niniejszej Umowy. 
 

§7 
Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z realizacją Umowy. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszystkich osób i 

podmiotów, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej Umowy jak za działania i zaniechania 
własne. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką szkodę w Obiektach, w tym za utratę, 
zniszczenie lub uszkodzenie Obiektów oraz za spowodowanie w nich ubytku bez względu na 
przyczynę, w tym ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub uszkodzenie 
Obiektów. 

4. W razie utraty lub zniszczenia któregokolwiek z Obiektów Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty odszkodowania w wysokości wartości tego Obiektu z daty ustalenia odszkodowania, a w 
razie uszkodzenia któregokolwiek z Obiektów Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 
kosztów związanych z jego konserwacją. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac.  
6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez niego w związku z 

roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi wobec Zamawiającego z tytułu poniesionej 
szkody, za którą zgodnie z Umową odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zwłaszcza wypłacone 
odszkodowania, opłaty sądowe, koszty zastępstwa prawnego. 

 
      §8 

        Rękojmia i gwarancja  
1. Strony przyjmują, że Wada to jawne lub ukryte właściwość tkwiąca w stanowiących przedmiot 

Umowy pracach i działaniach lub ich efektach będące w sprzeczności z wymaganiami 



wynikającymi z Umowy i załączników do niej lub też skutkujące niemożnością używania lub 
korzystania z tych efektów zgodnie z przeznaczeniem albo też obniżające stopień użyteczności 
tych efektów albo ich jakość; jak również inne błędy, braki i niekompletności; za Wadę uznaje 
się również wady prawne, w tym, w szczególności sytuacje, w której efekty działań Wykonawcy 
są obciążone prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 
przedmiotu Umowy na zasadach określonych w przepisach prawa w okresie (z oferty 
Wykonawcy) 24 miesięcy od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru 
przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy, w zakresie 
niewystępowania Wad w przedmiocie Umowy w okresie w okresie (z oferty Wykonawcy) 24 
miesięcy od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich Wad, w 
przedmiocie Umowy, a także poprawić lub naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez 
te Wady. 

5. Termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia Wady. Jeżeli Wady 
uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu Umowy termin gwarancji lub rękojmi 
biegnie na nowo nie wcześniej niż od dnia uzyskania takiej możliwości po usunięciu Wady.  

6. Do zachowania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji wystarczające jest zawiadomienie 
Wykonawcy o wystąpieniu Wad w okresie obowiązywania rękojmi/ gwarancji. 

7. O istnieniu Wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie 
wyznaczając jednocześnie termin jej usunięcia nie krótszy niż 3 dni. Strony mogą ustalić na 
piśmie inny termin usunięcia Wad uwzględniający ich specyfikę.  

8. Wykonawca bezzwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym  mowa w ust. 7 powyżej 
zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wszelkich Wad.  

9. Usunięcie Wad powinno być stwierdzone protokołem. 
10. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może dokonać usunięcia Wad w zastępstwie Wykonawcy i 

na jego ryzyko oraz obciążyć go kosztami. 
11. Jeżeli Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad, usunie Wady w sposób nienależyty lub nie 

usunie Wad w terminie Zamawiający ma prawo, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 
podstawie przepisów prawa, usunąć Wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskiwania jego zgody.  

12. W przypadku, gdy zaistniała Wada zagraża życiu, zdrowiu bądź mieniu znacznej wartości 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunąć Wadę na koszt i 
ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jego zgody. 

13. Usunięcie Wad przez inny podmiot w trybie określonym powyżej nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji. 

14. Wykonawca usuwa Wady na własny koszt. 
15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z rękojmi za przedmiot Umowy. 
16. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach prawa. 
17. Niezależnie od odpowiedzialności za usunięcie Wady Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody, które wystąpiły na skutek pojawienia się Wady.  
 

§9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 
a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 5 Umowy - w 

wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 
Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 



łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy,  
d) za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę̨ któregokolwiek z Obiektów– w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy za każdy taki przypadek;  
e) za naruszenie obowiązków określonych w § 6 Umowy - w wysokości 5% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy za każdy przypadek naruszenia; 
f) w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w 

przypadku nieprawdziwości któregokolwiek z oświadczeń Wykonawcy, o których mowa 
w załączniku nr ………. do niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia; 

g) w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy 
w przypadku opóźnienia Wykonawcy w udostępnieniu Instytutowi jakiegokolwiek 
dokumentu lub przekazaniu jakiejkolwiek informacji niezbędnych do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych 
osobowych za każdy dzień opóźnienia; 

h) w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w 
przypadku naruszenia przez Instytut przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy przypadek naruszenia; 

i) za naruszenie postanowień Umowy, których nie dotyczą wyżej wymienione przypadki - w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy za każdy 
przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych w 
przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekroczy wartość kar umownych. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  
 

§ 10 
Odstąpienie od Umowy 

1. W przypadkach wymienionych w ust. 2 poniżej Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia 
od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie, nie później jednak niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia 
Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, jeżeli wystąpi 
jedna z poniższych okoliczności: 
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania skierowanego do Wykonawcy do podjęcia wykonywania 
lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni 
żądaniu Zamawiającego, 

b) Wykonawca z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego nie rozpoczął prac 
objętych Umową albo pozostaje w zwłoce z realizacją prac objętych Umową tak dalece, 
że wątpliwe jest dochowanie terminów określonych w Umowie, 

c) Wykonawca podzleca całość prac lub dokonuje cesji praw wynikających z Umowy, jej 
części bez zgody Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 
§ 11 

Sposób kontaktu 
1. Zamawiający oświadcza, że osobą reprezentującą Zamawiającego przy realizacji Umowy jest … 
2. Wykonawca oświadcza, że osobą reprezentującą Wykonawcę przy realizacji Umowy jest 

………………………………………………………………… 
3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 powyżej są uprawnione do dokonywania czynności związanych w 

wykonywaniem Umowy. 
4. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 powyżej nie są upoważnione do dokonywania zmian Umowy lub do 



składania oświadczeń o odstąpieniu od Umowy, chyba że uzyskają w tym zakresie odrębne 
pełnomocnictwo na piśmie. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej powinna być stwierdzona pismem i nie 
stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych z 
Umową powinna być doręczana bezpośrednio drugiej Stronie lub kierowana na niżej podane 
adresy: 
-  dla Zamawiającego: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego Oddział w 

Berlinie, ul. Pariser Platz 4a 10117 Berlin, 
-  dla Wykonawcy: 

7. Korespondencję na adresy wskazane w ust. 6 powyżej wysłaną listem poleconym uważa się za 
doręczoną najpóźniej z dniem upływu 21-dniowego terminu od dnia wysłania listu. 

8. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy, może być 
dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej 
pisemnym zawiadomieniu. 

9. Korespondencja skierowana do Wykonawcy może być przekazywana w szczególności osobie 
wymienionej w ust. 2 powyżej, a Wykonawca uprawnia każdą z tych osób do otrzymywania 
korespondencji w jego imieniu. Osoba wymieniona w zdaniu poprzedzającym otrzymująca 
korespondencję skierowaną do Wykonawcy zobowiązana jest pokwitować jej otrzymanie wraz 
ze wskazaniem daty otrzymania.  

 
§12 

Siła wyższa 
1. Przez „Siłę wyższą” Strony rozumieć będą wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec ani przy zachowaniu 
należytej staranności przewidzieć i przeciwstawić oraz której Wykonawca ani Zamawiający 
działając racjonalnie nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, która nie może być zasadniczo 
przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu oraz jest od nich niezależna. W szczególności za 
siłę wyższą z zachowaniem powyższego uznaje się trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany, 
klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, działania 
wojskowe. 

2. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 48 godzin, 
zawiadomienie drugiej Strony o przypadku Siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia oznaczać 
będzie, że Siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona 
zawiadomienia. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku Siły Wyższej Wykonawca i Zamawiający 
podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia 
skutków oddziaływania Siły wyższej na przedmiot Umowy. 

 
§13 

Zmiany Umowy 
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia 
którejkolwiek z poniższych okoliczności: 
a) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy, a wynikających z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie Umowy, 
b) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie 

przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron; 
c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 
d) konieczności wykonania innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy,  

e) zmiany obowiązujących przepisów prawnych; 
f) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 



g) niewykonania części prac przez Wykonawcę;  
h) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 
i) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie wynika z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 
j) ograniczenia przedmiotu zamówienia; 
k) wystąpienia potrzeby udzielenia zamówień dodatkowych o których mowa w art. 144 ust. 1 

pkt 2 Pzp, 
l) wystąpienie innych niż powyższe sytuacji umożliwiających zmianę umowy wymienionych 

w art. 144 ust. 1 Pzp, 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy o następującym zakresie i 

charakterze: 
a) wydłużenie terminów wykonania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt a) 

– e) i k) – l); 
b) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt a) – 

c) i g) (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych), b)  
(zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych z uwagi 
na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość prac niezbędnych 
dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), c) (zmiana 
zależna od zmiany kosztów związanych ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu 
Umowy), d) (zmiana zależna od zmiany zakresu prac), f) (zmiana ograniczona do zmiany 
wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku; cena netto pozostanie 
bez zmian, zwiększona zostanie cena brutto Umowy), g) i j) (zmiana polegająca na 
obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych), k) (zmiana polegająca na 
zwiększeniu wynagrodzenia o wartość zamówień dodatkowych) niniejszego paragrafu, 

c) zakresu prac w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt a) i g) (zmniejszenie zakresu 
prac w zakresie niewykonanym), b) (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym 
lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a 
związany z działaniami osób trzecich), c) (zmiana zakresu prac uzależniona od nowego 
sposobu wykonania przedmiotu Umowy), d) (zmniejszenie zakresu prac w zakresie 
niewykonanym lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania 
przedmiotu Umowy a wynikający z zasad wiedzy technicznej), g) i j) (zmniejszenie 
zakresu prac o prace niewykonane), h) (zmniejszenie zakresu prac o prace niewykonane 
lub zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a 
wynikający z wystąpienia Siły wyższej), k) (zmiana polegająca na zwiększeniu zakresu 
prac o zakres prac dodatkowych) niniejszego paragrafu, 

d) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt e) 
niniejszego paragrafu. 

§14 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony. 
2. Tytuły paragrafów mają znaczenie pomocnicze i nie mają charakteru wiążącego dla interpretacji 

ich treści. 
3. W przypadku sprzeczności między treścią załączników do Umowy, a treścią Umowy wiążąca jest 

treść Umowy.  
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
5. Jeżeli Wykonawcą jest kilka podmiotów podejmujących się wspólnie wykonania przedmiotu 

Umowy w oparciu o umowę konsorcjum (zwanych dalej Konsorcjum), wówczas dodatkowo 
znajdują zastosowanie poniższe zapisy: 
a) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za wykonanie Umowy oraz wszystkich zobowiązań Wykonawcy z niej 
wynikających, w szczególności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy oraz zapłatę kar umownych, 

b) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w 



Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi 
za Wady, 

c) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich prac odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum, 

d) lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum w zakresie związanym z realizacją praw i obowiązków stron wynikających z 
Umowy lub związanych z jej realizacją.  

6. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 

jeden dla Zamawiającego. 
8. Załączniki, w tym załącznik nr 4 - Klauzule dotyczące danych osobowych stanowią integralną 

część Umowy. 
9. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, 
3) Załącznik nr 3 – Wykaz akt, 
4) Załącznik nr 4 – Klauzule dotyczące danych osobowych, 
5) Załącznik nr 5 – Wykaz sprzętu, 
6) Załącznik nr 6 – Wykaz osób, 
7) Załącznik nr 7 – Kopia polisy ubezpieczeniowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 do Umowy 
 
 

Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: 
a. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Instytut Solidarności i Męstwa im. 

Witolda Pileckiego w Warszawie  
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda 

Pileckiego jest Iwona Abramczyk 
c. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
digitalizacji zbiorów bibliotecznych MGB prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, 

d. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

e. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

f. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

g. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2. Wykonawca posiada: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 
Wykonawcy; 

b. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

3. Wykonawcy nie przysługuje: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
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