Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Istotne postanowienia umowy
Umowa zawarta w Warszawie w dniu …………………………..………. pomiędzy:
Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie ulica Bagatela 12, 00-585 Warszawa,
numer NIP 526-030-01-67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000109815, o kapitale zakładowym 138.006.600 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:
……………………………………………..,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „PAIH”
a
<nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, NIP, wpisaną do ...................przez……. pod numerem
................ w......................, zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”1, reprezentowaną/ym przez:
…………………………………
łącznie zwanymi Stronami.
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Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne
szczególne usługi. wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, zwanej dalej „ustawą
Pzp”.
Umowa jest finansowana na podstawie umowy o dotację celową na rok 2018 zawartą przez PAIH ze
Skarbem Państwa - Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych
Targach Nieruchomości i Inwestycji, zwanych w dalszej części umowy „MIPIM”, które odbędą się w
dniach 12-15 marca 2019 r. w Cannes we Francji.
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
(SOPZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.
W sytuacji, gdy organizator targów, których dotyczy niniejsze zamówienie, odwoła targi, wówczas
Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 48 godzin od powzięcia takiej wiadomości,
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę na adres wskazany w oparciu o §14 ust. 1, rezygnując
jednocześnie z organizacji stoiska. Z chwilą powiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, umowa ulega rozwiązaniu.

W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, komparycja otrzymuje brzmienie:
Zawarta w Warszawie (…) a
1)
<nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, NIP, wpisaną do .................. pod numerem ................ w ........................., zwanym
dalej „Partnerem wiodącym”;
2)
<nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, NIP, wpisaną do .................. pod numerem ................ w ........................., zwanym
dalej „Partnerem pomocniczym”;
reprezentowanym przez ................ działającego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr ...... do umowy zwanymi w
dalszej części umowy „Wykonawcą”.
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§2
Termin wykonania umowy
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 kwietnia 2019 r.,
z uwzględnieniem terminów określonych w SOPZ dla poszczególnych usług i realizowanych w ich ramach
zadań.
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§3
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca będzie realizował umowę z zachowaniem najwyższej staranności, efektywnie oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, SOPZ, Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy oraz
obowiązującym prawem i przepisami oraz warunkami technicznymi obowiązującymi na terenie targów
określonymi przez organizatora targów.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w ramach ogólnej i technicznej kontroli nad realizacją
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy ścisłej współpracy z Zamawiającym i zgodnie
ze wskazówkami przekazanymi przez Zamawiającego i zobowiązuje się do niezwłocznego
informowania Zamawiającego o trudnościach w wykonaniu umowy, w tym w szczególności o zamiarze
zaprzestania jej realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy poprzez osoby wskazane w Ofercie. Zmiana
którejkolwiek ze wskazanych w Ofercie osób w trakcie wykonywania umowy (Zastępstwo) musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Nadzorującego, o którym mowa
w §14 ust. 2, pod rygorem nieważności. Zmiana osób zostanie zaakceptowana przez Nadzorującego
wyłącznie w przypadku, gdy ich kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie będą równoważne lub
wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osób wymaganych uprzednio przez
Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w Ofercie osób w trakcie wykonywania umowy,
bez akceptacji Nadzorującego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
Zmiana lub zwiększenie liczby personelu nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w ramach nadzoru nad zatrudnionym personelem oraz za
dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.
Wykonawca nie ma prawa do wykonywania usług określonych w umowie przez osoby zatrudnione
w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od
umowy z winy Wykonawcy na podstawie §9 ust.1 pkt 7.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentacji księgowej,
związanej z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca będzie prowadzić wyodrębnioną ewidencję
księgową dotyczącą wykonywania niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania dokumentacji
związanej z wykonywaniem umowy.
Odbiór prac montażowych i przekazanie stoiska do eksploatacji Zamawiającemu oraz przekazanie
Zamawiającemu ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie całego personelu
realizującego usługi przewidziane w zamówieniu ze strony Wykonawcy od Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 500 000 zł, obejmujące
ryzyka związane z organizacją stoiska, od wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim, w tym
organizatorowi targów, dokonane będzie w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia imprezy targowej
na podstawie protokołu odbioru stoiska, którego formularz stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
Bezwzględne zgłoszenie odbioru gotowego stoiska targowego musi nastąpić najpóźniej do godziny
16.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie imprezy targowej.
Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za odbiór prac montażowych, stoiska do eksploatacji
oraz ważnej polisy ubezpieczeniowej, a także upoważnioną do podpisania protokołu odbioru stoiska,
którego formularz stanowi Załącznik nr 3 do umowy, będzie pracownik Zamawiającego oddelegowany
do obsługi i koordynacji działań na miejscu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wskazaniu osoby
upoważnionej do powyższych czynności, drogą elektroniczną, w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem
targów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania w protokole, o którym mowa w ust. 9, uwag
dotyczących nieprawidłowości zabudowanego stoiska oraz odstępstw od projektu stoiska, w
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szczególności w zakresie jego konstrukcji, wyglądu i wyposażenia, które Wykonawca zobowiązany jest
uwzględnić.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wykonania stoiska, w tym w szczególności jego
niezgodności z projektem stoiska, Wykonawca w terminie najpóźniej do godziny 7.00 rano dnia
rozpoczęcia imprezy targowej przedstawi do odbioru Zamawiającemu wykonane stoisko,
uwzględniające uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
W terminie nie dłuższym niż wskazany w ust. 12 nastąpi także przekazanie stoiska Zamawiającemu do
użytkowania.
Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru, podpisanym po
zakończeniu imprezy targowej, którego formularz stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
Podpisany końcowy protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie umowy, stanowi podstawę do
wystawienia faktury.
Ilekroć w umowie jest mowa o terminach wskazujących dokładną godzinę, należy przez to rozumieć
godzinę według czasu lokalnego, w miejscu odbywania się targów.
§ 3.1
Obowiązki Wykonawcy
1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp., Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
związane z montażem i demontażem stoisk na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania
poniższych czynności w zakresie realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust 1, będą
zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zwanego dalej Kodeksem Pracy.- nie dotyczy
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać
osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.
3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu (dokumenty,
bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia osób, oświadczenia własne,
oświadczenia osób), z których wynikać będzie zawarcie umów o pracę z osobami wykonującymi
czynności, o których mowa w ust. 1 (zwanych dalej Dokumentami) i w tym celu Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania od tych osób zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych, o ile taka zgoda będzie potrzebna.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego
zgodnie z ust. 3, bądź też przedstawienie Dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia
wymagań, o których mowa w ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
osób na podstawie umowy o pracę.
5. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w wysokości kwoty 500 zł za każdy stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonywania prac
osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (kara
może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej
kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).
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§4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne
do prawidłowego wykonania umowy.
Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji
oraz materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego, których Wykonawca może zażądać w celu
prawidłowej realizacji umowy.
Zapłata wynagrodzenia za należyte wykonanie umowy.
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§5
Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach niniejszej umowy
podwykonawcom, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym
w Ofercie.
Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz rozszerzyć
podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod
rygorem nieważności.
Za działania lub zaniechania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy na
podstawie §9 ust. 1 pkt 2 niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone
przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy
podwykonawców niż wskazane w Ofercie.
§6
Prawa autorskie
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Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji
umowy, a także powstałych w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych
zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom
trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób,
2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania
praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy umowie, a także uzyska od tych
osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz wprowadzenia
zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać
autorskie prawa osobiste,
3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów
w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach
eksploatacji określonych w ust 4.
Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich,
spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji prac objętych umową, a w przypadku skierowania
z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego
zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia
z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów
i utraconych korzyści.
W przypadku wytworzenia w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, lub podmiot za pomocą
którego Wykonawca realizuje zamówienie, utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), z dniem przekazania
Zamawiającemu nośnika utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i
prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą z
takiego utworu w szczególności projektu stoiska, oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego
autorskiego prawa zależnego.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych w zakresie utworów powstałych
w trakcie realizacji umowy obejmie prawo Zamawiającego korzystania i rozporządzania przedmiotem
prawa na polach eksploatacji obejmujących:
1) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku znanym obecnie, w tym audiowizualnym i audialnym,
w tym na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
2) digitalizację,
3) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów,
4) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką znaną obecnie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach
video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego
na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
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(w tym CD, DVD, CD ROM, UCD, itp.) nadawanie za pomocą wizji przewodowej i
bezprzewodowej przez stację naziemną lub satelitarną,
5) sporządzenie wydruku komputerowego, w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono
elementy zamówienia – wprowadzania do obrotu; sprzedaż, najem lub użyczanie dokumentów lub
jego egzemplarzy,
6) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie,
7) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w dowolnym celu, w tym w ramach kompilacji lub
połączeń z innymi utworami/artystycznymi i wykonaniami, uzupełnionego o treści komercyjne,
promocyjne lub reklamowe,
8) wykorzystywanie w ramach promocji i reklamy w dowolnych mediach, na dowolnych nośnikach i
kanałach rozpowszechniania,
9) dokonywanie zmian i przeróbek, skrótów, uaktualnień, zmian konfiguracji lub układu, kontynuacji,
interpretacji, tłumaczeń na dowolne języki i innych zmian w elementach zamówienia,
10) zwielokrotnienie, nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej,
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11) wprowadzenie do obrotu, w tym w postaci wydawnictwa książkowego, dziełowego, w tym również
w formie wymiennokartkowej aktualizowanej, wydawnictwa prasowego, w formie zapisu
elektronicznego na dowolnym nośniku, dowolne publiczne udostępnianie, emitowanie, nadawanie
tak aby każdy mógł mieć dostęp do utworu,
12) nieodpłatne wypożyczenie,
13) wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM,
wraz z prawem do dokonywania opracowań i zmian,
14) sporządzanie wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji danych, łączenie całości
lub części utworów z innymi utworami lub ich fragmentami oraz tłumaczenie na dowolne języki.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zamawiający przejmuje na własność wszelkie
nośniki, na których utrwalono utwory. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udostępniania
utworów osobom trzecim celem wykonywania na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 4.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań
utworów, o których mowa w ust. 1, na polach eksploatacji określonych w ust. 4.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do
opracowań, o których mowa w ust. 6, przez osoby trzecie, a także do korzystania i rozporządzania, z
zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji określonych w ust.4.
§7
Wynagrodzenie
Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości nie większej niż
……….. (słownie: ……) złotych brutto, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw
majątkowych, o których mowa w § 6, zgodnie ze złożona Ofertą.
W sytuacji rozwiązania umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, a Wykonawca zrzeka się roszczeń
mogących powstać z tego tytułu względem Zamawiającego w szczególności roszczenia
o odszkodowanie, zapłatę, utracone korzyści.
Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zrealizowana po zakończeniu targów MIPIM
2019, w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie
podpisany bez zastrzeżeń przez Strony końcowy protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3
do umowy. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.
Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Faktura będzie wystawiona na:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
NIP: 526-030-01-67
Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma
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7.

1.

2.

3.
4.
5.

zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z §8 ust. 2.
W przypadku wytworzenia w związku z realizacją zamówienia utworu, na fakturze Wykonawca wskaże
wartość autorskich praw majątkowych nabytych przez Zamawiającego.
§8
Kary umowne
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca lub odstąpienia (wypowiedzenia) umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
jego stronie – w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1;
2) w przypadku niewykonania umowy – w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 7 ust. 1;
3) w przypadku niewykonania którejkolwiek usługi, o której mowa w SOPZ – każdorazowo w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1;
4) w przypadku nienależytego wykonania którejkolwiek z usług, o których mowa w Ofercie –
w wysokości 5% ceny jednostkowej za poszczególną usługę;
5) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych pozyskanych przy wykonywaniu umowy,
a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, ich utraty lub zniszczenia
bez możliwości odtworzenia dotyczących przedmiotu umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §7 ust. 1;
6) w przypadku opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów zastrzeżonych Wykonawcy w
umowie lub SOPZ - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia;
7) w przypadku innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy, w szczególności narażającego
dobry wizerunek Zamawiającego – każdorazowo w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §7 ust. 1.
Roszczenia z tytułu kar umownych mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub
pokrywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru
Zamawiającego.
Na naliczone kary zostanie wystawiona nota obciążeniowa.
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
Kary mogą podlegać łączeniu.

§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości w następujących przypadkach:
1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym wykonanie
umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
2) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w szczególności
zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym podmiotom lub osobom niż wskazane
w Ofercie lub rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie bez pisemnej zgody
Zamawiającego lub bez zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych
podwykonawców niż wskazane w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania
go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień
mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu
- w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie
stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go usunąć
lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie, wówczas termin 14 dniowy liczy się od dnia,
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okoliczności uzasadniającej odstąpienie;
3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, ogłoszono jego upadłość - w terminie 14 dni
od dnia, kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z
tych przyczyn;
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jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach
warunkujących odstąpienie od umowy;
5) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp - w terminie 14
dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od Umowy z tej przyczyny.
6) jeżeli udział w targach MIPIM 2019 będzie sprzeczny z interesami Zamawiającego w związku z
sytuacją, której Zamawiający nie był świadomy w dniu zawierania umowy – w terminie 14 dni od
dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od
umowy z tych przyczyn;
7) gdy Wykonawca wykonuje lub wykonał usługę za pomocą osoby/osób zatrudnionych
w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego, w terminie do 14 dni od dnia, kiedy
Zamawiający dowiedział się o przyczynach odstąpienia od umowy;
8) gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie §8 ust. 1 pkt 2)-7) przekroczy 15%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1.
Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość. W przypadku częściowego
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał
opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod
względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego;
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie
zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych oraz odebranych przez Zamawiającego
do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie
gospodarcze i będzie mogła być wykorzystana ze względu na cel umowy.
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane na adres Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty
zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie.
W zakresie w jakim umowa może być uznana za umowę o świadczenie usług Wykonawca może
wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie
postanowień umowy przez Zamawiającego.
W przypadku opisanym w § 1 ust. 3 umowa ulega rozwiązaniu.
4)

2.

3.
4.
5.

6.

§10
Ochrona danych osobowych
1. W celu prawidłowego wykonania umowy i w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu Zamawiający
udostępni Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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 (dalej: RODO) zwykłe dane osobowe pracowników Zamawiającego
wyznaczonych do współpracy z Wykonawcą i nadzoru nad realizacją umowy, w postaci imienia i
nazwiska, stanowiska służbowego, adresu e-mail i numeru telefonu służbowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać w/w dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z
realizacją umowy, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób,
których dane te dotyczą, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynikać będzie z
obowiązujących przepisów prawa.
3. Udostępnione dane nie będą profilowane.
4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, zapewniające
bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka związanego z ich
przetwarzaniem.
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5. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie
niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas trwania umowy jak i po jej ustaniu oraz do
zagwarantowania, iż nie będą one udostępniane w sposób niedozwolony przez jego pracowników i
współpracowników, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.
6. Wykonawca może udostępniać przekazane mu dane osobowe innym podmiotom jedynie w celu
realizacji czynności niezbędnych do wykonania umowy (w tym podwykonawcom). Kolejne podmioty
przetwarzające winny spełniać te same wymogi, jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
7. Czas przetwarzania w/w danych osobowych jest ograniczony do terminu zakończenia realizacji
wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy i udzielonej rękojmi. Po upływie tego
okresu udostępnione dane będą usunięte przez Wykonawcę ze wszystkich jego baz danych (za
wyłączeniem dokumentacji procesu inwestycyjnego, objętej obowiązkiem archiwizacji).
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca niezwłocznie (nie
później niż w ciągu 24 godzin) zgłosi ten fakt Zamawiającemu.
9. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne
imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Zamawiający upoważnia
Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 29 rozporządzenia, o którym mowa w ust.
2.
10. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek
niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.
11. Wykonawca dopełni obowiązku informacyjnego o którym mowa w art.14 rozporządzenia wskazanego w
ust.1 wobec osób, od których dane pozyska dane i przekaże dowód wykonania tego obowiązku do
Zamawiającego.
12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
13. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w związku z realizacją
niniejszej umowy będzie Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA (PAIH). Z inspektorem ochrony
danych PAIH można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@paih.gov.pl
14. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy przetwarzane będą w celu zapewnienia jej
prawidłowej realizacji, a ponadto w celach archiwalnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązków prawnych wykonywanych w interesie publicznym, ciążących na
administratorze danych.
15. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy jest prawnie uzasadniony
interes Zamawiającego, obejmujący realizację Przedmiotu Umowy.
16. Odbiorcą danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy mogą być: organy
nadzorujące Zamawiającego, podmioty z Grupy PFR , organy administracji publicznej i sądy w zakresie
niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów.
17. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
18. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy będą przechowywane:
1) w celach związanych z realizacją niniejszej umowy do zakończenia wszelkich praw i
obowiązków wynikających z umowy.
2) w celach archiwalnych przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
19. Osoby fizyczne, których dane pozyskano w związku z realizacją umowy mają prawo żądania dostępu do
swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia lub
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ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO
20. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy ma prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.
21. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wypełnienie praw i
obowiązków ustalonych w umowie.
22. Przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy Zamawiający nie stosuje
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
23. PAIH zastrzega sobie możliwość przekazania pozyskanych danych od Wykonawcy do Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii które nadzoruje PAIH w zakresie wykonania zadania polegającego na
organizacji polskiego stoiska narodowego na targach MIPIM 2019.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

§11
Poufność informacji
Z zastrzeżeniem postanowienia 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;
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 i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w
zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób
obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez
osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
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 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.
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§12
Zmiany postanowień umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany
danych adresowych przedstawionych w komparacji umowy oraz osób i adresów, o których mowa
w § 14, które to zmiany mogą być dokonywane w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony,
przy czym zmiana osoby wskazanej w § 14 ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego.
2. Zmiany Umowy dopuszczalne są w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy pzp,
w szczególności:
1) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% łącznej ceny,
niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami Ustawy pzp. Zmiana dokonana
zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany
charakteru Umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu zamówienia innego rodzaju
przedmiotem;
2) Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego
ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu
świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
2) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie
sporządzania i akceptowania projektu stoiska, konieczności zmiany:
• sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi,
przyjętych metod i kanałów komunikacji,
• zakresu
przedmiotu
Umowy
w
obszarze
wymagań
funkcjonalnych
lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym,
spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego,
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone
przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań
Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi
realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe. Zmiana określona w zdaniu
poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić
do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi nie może prowadzić do
wydłużenia terminu obowiązywania umowy;
4) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji zapisów umowy przez
Strony.
4. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest
wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany
terminów wykonania, z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin wykonania umowy nie ulegnie zmianie,
jeżeli jest to konieczne do uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu
prac.
5. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – Wynagrodzenie
przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od
towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana
będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami
wystawionymi po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki
podatku od towarów i usług.
6. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane
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niniejszą Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne
będą dokonane w formie Aneksu do umowy na wniosek jednej ze Stron umowy o dokonanie zmiany,
zawierający stosowne uzasadnienie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 13
Kontrola realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zapewni Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi oraz
innym uprawnionym podmiotom pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Zamawiającego, a także wskazanego
przez Zamawiającego audytora oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidłowości
wykonywania niniejszej umowy.
W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, Wykonawca udostępnia kontrolującym wgląd
w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane
z wykonywaniem umowy.
Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi
oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu
wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem umowy.
Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi
oraz innym uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie wykonywania umowy oraz
przez okres 5 lat od daty zakończenia działań objętych umową.
Na żądanie Zamawiającego, a także wskazanego przez Zamawiającego audytora lub innego
uprawnionego podmiotu, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej informacji o
projekcie w trakcie wykonywania umowy oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia działań objętych
umową.
W przypadku konieczności przedłużenia powyższego terminu, Zamawiający lub wskazany przez
Zamawiającego audytor lub inny uprawniony podmiot, powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed
jego upływem.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego audytora lub
inny uprawniony podmiot, że Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z
umową lub w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy, Zamawiający lub wskazany
przez Zamawiającego audytor lub inny uprawniony podmiot wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu
wykonania umowy i usunięcia uchybień lub złożenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu
pod rygorem odstąpienia od umowy lub naliczenia kar umownych.
§14
Zarządzanie realizacją umowy

1

2

Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za:
1) udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania Zamawiającego, kontakty z Zamawiającym, w tym
także korespondencję pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
2) rozliczenia płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) formalne przekazanie prac:
Imię i nazwisko:
Stanowisko: Koordynator Projektu
Tel.:
Fax:
E-mail:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisywania zawiadomień i oświadczeń, jak
również do sprawowania nadzoru nad realizacją zamówienia oraz odbioru jakościowego przedmiotu
umowy jest:……………………………zwany w umowie „Nadzorującym”, który wyznacza osobę do:
1) kontaktów z Wykonawcą, w tym prowadzenia korespondencji pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą,
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rozliczania płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Tel.:
Fax:
E-mail:
2. W przypadku zmiany osoby, danych adresowych lub kontaktowych strona jest zobowiązana do
pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
2)

1.

2.
3.
4.
5.

§15
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Pzp, ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.), ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ewentualne spory związane z wykonaniem umowy, a nierozwiązane przez Strony we własnym zakresie,
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy
na rzecz podmiotów trzecich.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik nr 2 – Oferta
3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru
4) Załącznik nr 4 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
5) Załącznik nr 5 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
Załącznik nr 3 do umowy
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PROTOKÓŁ ODBIORU
Zgodnie z umową nr …………………… zawartą w Warszawie w dniu ……..…………. pomiędzy:
Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa (Zamawiający)
a
……………………………, ul. ………………………………
(Wykonawca)
w dniu ………………
odebrano usługę polegającą na
............................................................................................................................................................................
.............................……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu, jakości i terminowości wykonanej usługi.
Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia*:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
*- niepotrzebne skreślić
W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:
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Załącznik nr 4 do umowy
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (wzór).
………..………….., dnia ………………..
(miejscowość)

UPOWAŻNIENIE NR …
do przetwarzania danych osobowych

Upoważniam Panią/Pana ………………….……………………………….... do przetwarzania danych
osobowych w zakresie
…………………………………………………………………..….……………………………………………
……………………………………
…..…………………………………………………………………..….………………………………………
………………………………………………….
Upoważnienie wydawane jest na czas nieokreślony/wygasa w dniu ……………………….. (*)

…………………………………………….….
(podpis)
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Załącznik nr 5 do umowy
Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzór).
………..………….., dnia ………………..
(miejscowość)

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA NR …
do przetwarzania danych osobowych
Z dniem …………………….. odwołuję upoważnienie nr … do przetwarzania danych osobowych
wystawione
dla
Pani/Pana
……………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………….….
(podpis)
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