UMOWA NR …/BA/201…
zawarta w dniu … ………. 201… r. w Warszawie, pomiędzy:
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 ze
zm.), z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ul. Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01444, REGON 017181095, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez:
…
na podstawie pełnomocnictwa nr …, z dnia … r., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy,
... .
na podstawie pełnomocnictwa nr .., z dnia … r., którego kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy,
a
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….., aktualny wydruk z KRS/CEIDG
stanowi załącznik nr 3 do umowy,
zwaną/ego w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/ego przez:
…………..………………………, na podstawie pełnomocnictwa nr … z dnia … r., którego
kopia stanowi załącznik nr 4 do umowy;
zwanych łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2017 r. poz. 1579 ze zm.), do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa wykonania i personalizacji zbliżeniowych kart dostępu
zwanych dalej „kartami” oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego.
2. Personalizacja kart będzie wykonywana w dwóch opcjach:
1) karty imienne - poprzez nadruk kolorowy logo PARP, zdjęcia oraz nadruk w kolorze
czarnym imienia i nazwiska, lub bez zdjęcia,
2) karty „Karta tymczasowa” - poprzez nadruk kolorowy logo PARP, nadruk w kolorze
czarnym słowa „Karta tymczasowa” wraz z numerem karty.
3. Parametry techniczne kart:
1) materiał - PCV,
2) rodzaj nadruku - druk termosublimacyjny,
3) format - ISO (85mm/54mm),
4) wyprodukowane w standardzie EM 125 kHz kompatybilne z EM4100/4102 do
obsługiwania systemu kontroli dostępu zainstalowanego w wynajmowanych przez
Zamawiającego.
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§2
Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała sukcesywnie, na podstawie zleceń
cząstkowych Zamawiającego, przekazywanych przez Zamawiającego pocztą elektroniczną
lub na piśmie, w terminie 48 miesięcy od zawarcia umowy lub do dnia, gdy wartość
zrealizowanych zleceń osiągnie kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1, w zależności od tego, która
z tych okoliczności wystąpi wcześniej.
Dane niezbędne do wykonania kart (imię, nazwisko oraz zdjęcie1, w przypadku kart imiennych
lub numer w przypadku kart „Karta tymczasowa”) będą przekazane Wykonawcy na nośniku
pamięci, w pliku zabezpieczonym hasłem.
Wykonawca potwierdzi najpóźniej w następnym dniu roboczym od przekazania, fakt
otrzymania zlecenia i nośnika pamięci z danymi na kopii lub skanie zlecenia.
Wykonanie, personalizacja oraz dostawa kart nastąpi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia
przez Wykonawcę otrzymania zlecenia.
Dostarczenie i wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu zostanie każdorazowo
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym wzorem w załączniku nr 5,
sporządzonym odpowiednio w 2 egzemplarzach, podpisanym przez obie Strony.
W przypadku stwierdzenia, że dane umieszczone na kartach nie odpowiadają danym
przekazanym przez Zamawiającego w zleceniu lub w przypadku stwierdzenia, że dostarczone
karty posiadają wady niepozwalające na ich użytkowanie w systemie kontroli dostępu,
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie 14 dni od
zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
§3
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do reprezentowania go we wszelkich czynnościach
związanych z realizacją umowy, w tym do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jest
Dyrektor Biura Administracji, pełniąca w umowie funkcję Zarządzającego usługą.
Osobą odpowiedzialną za kontakty w zakresie wykonania umowy jest:
1) ze strony Zamawiającego Pan Patryk Świderski, e-mail: patryk_swiderski@parp.gov.pl,
tel. 22 432 85 98 albo w jego zastępstwie Pan – Adam Lengiewicz, e-mail:
adam_lengiewicz@parp.gov.pl, tel. 22 432 82 10,
2) ze strony Wykonawcy Pan/Pani - …………………………......…………….
e-mail:
………………….…………..…………….,
tel.
………………….……………………
lub
Pan/Pani
…………………..………………………
e-mail:
……….……………………., tel. ………….…………………..
Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie
drugiej Stronie i nie wymaga zmiany umowy. Zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania
umowy oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy.

Jeśli dotyczy
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§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty brutto
…………………… zł (słownie: ……………….....), zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Cena wykonania i personalizacji jednej karty, w którym zawierają się również koszty dostawy
do Wykonawcy wynosi … zł brutto.
3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona będzie od ilości zleconych
i dostarczanych kart podczas obowiązywania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania maksymalnej wartości przedmiotu
umowy określonej w ust. 1. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tego prawa,
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu zdawczo – o którym mowa
w § 2 ust. 5.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury w terminie 21 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
na fakturze.
8. Faktury będą wystawiane na:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
NIP: 526-25-01-444
9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią.
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§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach
i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4, a także za
opóźnienie w usunięciu wad, o którym mowa w § 2 ust. 6 – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto za zlecenie cząstkowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia,
2) za wypowiedzenie bądź odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
3) za inne niż ww. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy –
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
4) w przypadku ujawnienia nieuprawnionym osobom trzecim jakichkolwiek Informacji
Poufnych, a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie umowy
– w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.
Wykonawca dokona zapłaty kar umownych w terminie i na rachunek określony
w wystawionym przez Zamawiającego wezwaniu do zapłaty. Termin zapłaty liczony będzie
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od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową. Doręczenie
może odbyć się za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście, za
pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej noty) lub faksu, na adresy i numery
wskazane w § 3. W przypadku braku płatności, Zamawiający dokona potrącenia należności
z płatności na rzecz Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych, a także w przypadkach, dla których
nie zastrzeżono kar umownych.
§6
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w części lub w całości za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących
przypadkach, gdy:
1) Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy –
w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających wypowiedzenie umowy z tych przyczyn,
2) wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne – w terminie do 30 dni
od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
wypowiedzenie umowy z tych przyczyn,
3) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, mimo wezwania przez
Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu - w terminie
do 30 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach,
4) Wykonawca zaprzestanie realizacji umowy lub opóźnienie w realizacji działań będzie
trwało dłużej niż 14 dni - w każdym czasie do dnia, kiedy upłynie termin określony w § 2
ust. 1 umowy.
Oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy zostanie sporządzone w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane do
Wykonawcy na wskazany adres.
Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych
zastrzeżonych w niniejszej umowie.
Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy
rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego.
§7
Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich
dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób
i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych
i informacji:
1) dostępnych publicznie,
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2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez
obowiązku zachowania poufności,
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie.
W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie
takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby
sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich,
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których
wykonuje umowę, którzy będą mieli dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy
obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania
i egzekwowania od tych osób i podwykonawców obowiązków w zakresie zachowania
poufności. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania od każdej z osób, przy pomocy których
wykonuje umowę i będą mieli dostęp do Informacji Poufnych, oświadczenia którego wzór
stanowi załącznik nr 7 do umowy.
W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do
sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia,
zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte
działania ochronne.
Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron,
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie
Informacje Poufne.
Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również
przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej
wygaśnięciu do momentu utraty przez te informacje charakteru Informacji Poufnych.
§8
Z dniem zawarcia umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), oraz zgodnie z wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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. Nr
100, poz. 1024).
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i zobowiązuje
się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca
zobowiązuje się do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i organizacyjnych
wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do
bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, w szczególności
wskazując okoliczności zdarzenia.
6. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające
stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu
Zamawiający upoważnia Wykonawca do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień
do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 39 ust.
1 ustawy, o której mowa w ust. 2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy, natomiast wzór odwołania upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 9 do niniejszej umowy.
7. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich
na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź
utraty.
8. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace związane
z przetwarzaniem danych osobowych, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego,
w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych
z niniejszą umową. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za
szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich, na skutek niezgodnego
z niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego przetwarzania danych
osobowych przez podwykonawców.
9. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego,
osób i podmiotów upoważnionych przez Zamawiającego oraz innych uprawnionych
podmiotów, pomieszczeń i sprzętu używanego w zakresie niezbędnym do należytego
wykonania niniejszej umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest
zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.
10. Powierzający przewiduje konieczność zmiany porozumienia w związku z regulacjami
zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
2.
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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).
11. Ogólne rozporządzenia o ochronie danych będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r., zgodnie
z art. 99 tego rozporządzenia.
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§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z wyłączeniem:
1) danych teleadresowych,
2) nazwy Wykonawcy,
3) zmian, o których mowa w § 3 ust 3.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, Strony są zobowiązane niezwłocznie
do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).
§ 11
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się
rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia
kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Za dzień zawarcia umowy uznaje się jej podpisanie przez ostatnią ze Stron.
§ 13
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 - kopia pełnomocnictwa nr …, z dnia … r.;
2) załącznik nr 2 - kopia pełnomocnictwa nr …, z dnia ... r.;
3) załącznik nr 3 - wydruk KRS/CEIDG*;
4) załącznik nr 4 - …pełnomocnictwo …….;
5) załącznik nr 5 – protokół zdawczo-odbiorczy;
6) załącznik nr 6 – formularz oferty;
7) załącznik nr 7 – oświadczenie,
8) załącznik nr 8 – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
9) załącznik nr 9 – odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
10) załącznik nr 10 - zaproszenie do złożenia oferty.
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Zamawiający

Wykonawca
[data, podpis każdej ze Stron]
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