
PROJEKT UMOWY RAMOWEJ O ŚWIADCZENIE USŁUG

COMM/IO-PL/AWD/2015/562

MIĘDZY

Unią Europejską reprezentowaną przez Parlament Europejski,

mieszczący się pod adresem: rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles,

reprezentowany do celów podpisania niniejszej Umowy

przez ....................................................................,

zwany dalej Parlamentem Europejskim,

z jednej strony,

I

............................................................ zamieszkałym w/ z siedzibą w

............................................................

reprezentowanym przez ....................................................................,

występującego w charakterze ................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

z drugiej strony,

zwanymi dalej wspólnie Stronami, które

UZGODNIŁY

następujące warunki szczególne i warunki ogólne
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I – WARUNKI SZCZEGÓLNE

ARTYKUŁ I.1 – PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Parlamentu Europejskiego, zgodnie
z warunkami określonymi w niniejszej Umowie i w załącznikach do Umowy stanowiących jej
integralną część, usług opisanych w Specyfikacji ogólnych warunków zamówienia oraz
w specyfikacji technicznej (Załącznik I).

2. Podpisanie niniejszej Umowy nie nakłada na Parlament Europejski obowiązku udzielenia
zamówienia. Niniejszą Umowę stosuje się za pośrednictwem umowy szczegółowej.

3. Po udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. I.7 niniejszej Umowy, Wykonawca świadczy usługi na
warunkach określonych w niniejszej Umowie i w załącznikach do Umowy.

ARTYKUŁ I.2 – OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze stron i obowiązuje
przez jeden rok.

2. Umowa będzie automatycznie przedłużana co roku – przy czym okres jej obowiązywania nie
może przekroczyć czterech lat od dnia jej wejścia w życie określonego w poprzednim ustępie –
o ile jedna ze Stron nie sprzeciwi się temu listem poleconym wysłanym co najmniej trzy
miesiące przed wygaśnięciem początkowego okresu obowiązywania Umowy lub przed
terminem kolejnego corocznego przedłużenia. Przedłużenie Umowy nie skutkuje zmianą ani
przesunięciem w czasie zobowiązań umownych.

3. W żadnym wypadku zamówienia szczegółowe nie mogą zostać podpisane przed datą wejścia
w życie niniejszej Umowy. W żadnym wypadku rozpoczęcie świadczenia usług nie może
nastąpić przed datą wejścia w życie zamówienia szczegółowego.

4. Zamówienie szczegółowe musi być podpisane przez Parlament Europejski przed wygaśnięciem
niniejszej Umowy. Po wygaśnięciu niniejsza Umowa obowiązuje nadal w odniesieniu do
związanych z nią formularzy zamówień i umów szczegółowych, jednak najpóźniej do 6
miesięcy po wygaśnięciu ostatniego okresu przedłużenia.

ARTYKUŁ I.3 – SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

Wykonawca sporządza sprawozdania techniczne z realizacji usług zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy i załącznikami do niej.

ARTYKUŁ I.4 – CENA I PŁATNOŚCI

1. Cena jednostkowa widnieje w załączniku IV do niniejszej umowy ramowej, jest wyrażona
w euro i nie zawiera podatku od wartości dodanej (VAT). Cena obejmuje wszystkie wydatki
poniesione przez Wykonawcę podczas realizacji każdego zamówienia.



3 z 25 projekt umowy ramowej- COMM/IO-PL/AWD/2015/562 część 1 lub 2

Zamówienie szczegółowe będzie wystawiane raz na rok.

2. Płatności są dokonywane zgodnie z niniejszym artykułem i pod warunkiem wypełnienia przez
Wykonawcę wszystkich zobowiązań umownych z dniem wysłania wniosku o płatność.
W żadnym wypadku nowe wnioski o płatność nie zostaną uznane za dopuszczalne, jeżeli
wcześniej wysłane przez Wykonawcę wnioski nie zostały uznane przez Parlament Europejski
z powodu częściowego lub całkowitego niewykonania, niewłaściwego wykonania lub
zaniedbania.

3. Wykonawca sporządza wnioski o płatność w następujący sposób:

 Faktury powinny zostać wystawione po wyemitowaniu przez stację radiową ilości audycji
odpowiadającej 25% wartości zamówienia określonego w zamówieniu szczegółowym.

Aby wnioski o płatność były dopuszczalne, należy do nich dołączyć:

 sprawozdanie techniczne za określony okres sporządzone zgodnie z instrukcjami określonymi
w niniejszej Umowie i w załącznikach do niej.

 odpowiednią fakturę z numerem referencyjnym umowy.

4. Wykonawca przesyła wnioski o płatność lub noty kredytowe dotyczące wykonania niniejszej
Umowy na adres:

Service du courrier officiel du Parlement européen
(Dział Korespondencji Urzędowej Parlamentu Europejskiego),
Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg,

z adnotacją w języku angielskim:
INVOICE,

Wykonawca przekazuje Parlamentowi Europejskiemu wnioski o płatność lub noty kredytowe
w kopercie, w paczce lub w równoważnym opakowaniu opatrzonym wyraźnie widoczną
i czytelną adnotacją „demande de paiement” (wniosek o płatność) bądź „note de crédit” (nota
kredytowa).

W treści wniosku o płatność lub noty kredytowej Wykonawca podaje następujące dane
właściwego działu Parlamentu Europejskiego:

European Parliament Information Office in Poland

Aby wnioski o płatność były dopuszczalne, należy do nich dołączyć odpowiednie faktury.

Parlament Europejski ma 60 dni kalendarzowych na zapłacenie należnych kwot i zatwierdzenie
sprawozdania. Płatności uważa się za dokonane w dniu obciążenia rachunku Parlamentu
Europejskiego.
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5. Parlament Europejski może zawiesić termin płatności w dowolnej chwili po otrzymaniu
wniosku o płatność, powiadamiając Wykonawcę o niemożności uznania jego wniosku
z następujących przyczyn:

a) kwoty wskazane we wniosku o płatność nie są należne z dniem jego otrzymania;

b) Wykonawca nie przedłożył wszystkich poświadczeń przewidzianych obowiązującym
prawem lub niniejszą Umową, przy czym Parlament Europejski uznał, że Wykonawca może
zaradzić temu uchybieniu, bez konieczności odrzucenia wniosku o płatność w rozumieniu
ust. 6;

c) Parlament Europejski uznał za konieczne przeprowadzenie dodatkowej kontroli w celu
sprawdzenia, czy kwoty wskazane we wniosku o płatność są należne;

d) Wykonawca naruszył postanowienia ust. 4 akapit drugi i trzeci;

e) Wykonawca nie przesłał do właściwego działu kopii sprawozdania cząstkowego, o którym
mowa w art. I.4.

Parlament Europejski powiadamia Wykonawcę o zawieszeniu terminu listem poleconym
z potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną. Zawieszenie staje się skuteczne z dniem
wskazanym w powiadomieniu. Pozostała część terminu zaczyna upływać od chwili zniesienia
zawieszenia, to jest:

 w przypadku, o którym mowa w lit. a), od dnia, w którym dana płatność staje się należna,
potwierdzonego przez Parlament Europejski w powiadomieniu;

 w przypadku, o którym mowa w lit. b), od dnia otrzymania przez Dział Korespondencji
Urzędowej Parlamentu Europejskiego, o którym mowa w ust. 4, odpowiednich poświadczeń
określonych w powiadomieniu;

 w przypadku, o którym mowa w lit. c) i e), po upływie rozsądnego okresu określonego przez
Parlament Europejski i podanego Wykonawcy w powiadomieniu; oraz

 w przypadku, o którym mowa w lit. d), od dnia, w którym Parlament Europejski może wejść
w posiadanie informacji pominiętych przez Wykonawcę i przystąpić do rejestracji wniosku
o płatność; data ta podana jest Wykonawcy w powiadomieniu.

6. Parlament Europejski powiadamia Wykonawcę listem poleconym z potwierdzeniem odbioru,
jeżeli odrzuca wniosek o płatność z następujących przyczyn:

a) płatność wskazana we wniosku nie jest należna;
b) wniosek o płatność jest błędny i wymaga noty kredytowej; lub
c) wniosek o płatność lub faktura nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji

i poświadczeń przewidzianych niniejszą Umową lub obowiązującym prawem lub wniosek
o płatność sporządzono niezgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
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7. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawca ma prawo do odsetek za zwłokę. Odsetki są
obliczane według ostatniej stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do
jego podstawowych operacji refinansowych (zwanej dalej „stopą referencyjną”) powiększonej
o osiem punktów procentowych. Stosowana stopa referencyjna odpowiada stopie obowiązującej
pierwszego dnia miesiąca, w którym płatność jest wymagalna. Stopa ta jest publikowana w serii
C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Odsetki obejmują okres od dnia kalendarzowego
następującego po upłynięciu terminu płatności do daty płatności włącznie.

Jeżeli odsetki za zwłokę nie przekraczają 200 EUR, są wypłacane Wykonawcy wyłącznie na
podstawie wniosku złożonego przez niego najpóźniej dwa miesiące po dacie otrzymania
płatności.

8. Płatności są realizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w euro
i wskazany przez Wykonawcę w formularzu udostępnionym przez Parlament Europejski,
zatytułowanym „Dane finansowe dostawcy”(Załącznik IV) lub wyjątkowo w innym
równoważnym dokumencie zaakceptowanym przez Parlament Europejski. Każda zmiana
danych bankowych spowoduje konieczność przesłania nowego należycie wypełnionego
formularza.

ARTYKUŁ I.5 – KOREKTA CENY

1. Począwszy od drugiego roku trwania Umowy, cena może zostać skorygowana (podwyższona
lub obniżona) w dniu, w którym upływa kolejny roczny okres od dnia wejścia w życie Umowy,
na wniosek jednej Strony Umowy przesłany drugiej Stronie listem poleconym wysłanym
najpóźniej trzy miesiące przed dniem, w którym upływa kolejny roczny okres.

2. Korekta cen jest przeprowadzana w zależności od zmian wskaźnika cen konsumpcyjnych
MUICP (Monetary Union Index of Consumer Prices), publikowanego co miesiąc przez Urząd
Statystyczny Unii Europejskiej.

3. Korekta cen będzie przeprowadzana według następującego wzoru:

Korekta dotyczy ceny całkowitej: wyliczenie na podstawie obowiązującej ceny
Pr = Pi x Ir/Ii

Pr: korygowana cena, którą chcemy obliczyć;
Pi: cena określona podczas wejścia w życie Umowy lub cena wynikająca z ostatniej korekty,

jeżeli takowa miała już miejsce;
Ir: wskaźnik z trzeciego miesiąca poprzedzającego wejście w życie przedłużenia Umowy;
Ii: wskaźnik z trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc wejścia w życie Umowy lub

z trzeciego miesiąca poprzedzającego wejście w życie ostatniej korekty ceny, jeżeli takowa
miała już miejsce;

Skorygowana cena jest zaokrąglana do drugiej cyfry po przecinku.
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ARTYKUŁ I.6 – ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

Nie dotyczy.

ARTYKUŁ I.7 – ZASADY WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

ARTYKUŁ I. 8 – OCENA PIERWOTNYCH WARUNKÓW UMOWY

Nie dotyczy.

ARTYKUŁ I.9 – ZASADY ODBIORU

Nie dotyczy.

ARTYKUŁ I.10 – GWARANCJA

Nie dotyczy.

ARTYKUŁ I. 11 – ZWŁOKA, OCZYWISTE ZANIEDBANIE, NIEWYKONANIE UMOWY,
NIEZGODNOŚĆ I NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE

1. W razie zwłoki, zaniedbania przy wykonywaniu niniejszej Umowy lub formularzy zamówienia
lub umów szczegółowych, częściowego bądź zupełnego niewykonania niniejszej Umowy lub
formularzy zamówienia lub umów szczegółowych, wystąpienia niezgodności z wymogami
umownymi lub nieprawidłowego wykonania niniejszej Umowy lub formularzy zamówienia lub
umów szczegółowych, Parlament Europejski może potrącić należną kwotę odszkodowania
w celu odpowiedniej naprawy poniesionej szkody, w razie konieczności powiększoną o odsetki
za zwłokę i koszty związane ze szkodą, z salda kwoty należnej Wykonawcy. Jeżeli potrącone
kwoty okażą się niewystarczające do odpowiedniej naprawy poniesionej szkody, Parlament
Europejski może wszcząć wszelkie inne działania uzupełniające to potrącenie. Bez uszczerbku
dla ewentualnych sporów wszczętych przez Wykonawcę Parlament Europejski określa kwotę
odszkodowania, odsetek za zwłokę i kosztów w celu ich potrącenia i/lub późniejszego żądania
po powiadomieniu Wykonawcy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru o naruszeniu
Umowy.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Parlament Europejski może zastosować karę w wysokości 0,2 % kwoty
odpowiadającej niewykonanym zamówieniom za każdy dzień kalendarzowy, licząc od daty
powiadomienia Wykonawcy o opóźnieniu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
Całkowita kwota kary nie może przekroczyć 30% kwoty odpowiadającej niewykonanym
zamówieniom. Kary te mogą zostać potrącone z należnych kwot.

3. Jeżeli, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, właściwy dział Parlamentu Europejskiego
nie może dokonać odbioru usług lub w przypadku częściowego odbioru, ust. 1 i 2 mają
zastosowanie również do nieodebranych usług.
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4. W okolicznościach wymienionych w ust. 1 oraz bez uszczerbku dla kar administracyjnych
i finansowych nakładanych przez Parlament Europejski zgodnie z art. II.17 warunków ogólnych,
Parlament Europejski, po upomnieniu Wykonawcy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru,
które pozostaje częściowo lub w całości bezskuteczne po upływie piętnastu dni kalendarzowych
od wysłania, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, listem poleconym
z potwierdzeniem odbioru, przy czym taki tryb rozwiązania Umowy nie daje Wykonawcy prawa
do odszkodowania. Parlament Europejski może również zażądać wykonania przez zastępstwo na
warunkach przewidzianych w art. II.15 warunków ogólnych.

ARTYKUŁ I.12 – PRAWO WŁAŚCIWE, WARUNKI OGÓLNE I PODANIE UMOWY DO
PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Niniejsza Umowa jest regulowana prawem Unii Europejskiej w połączeniu z prawem
belgijskim.

2. Wykonawca rezygnuje z własnych warunków umownych. Wykonawca oświadcza, że zna
i akceptuje warunki ogólne stanowiące część niniejszej Umowy.

3. Wykonawca wyraża również zgodę na to, że niektóre dane zawarte w niniejszej Umowie, jak
jego nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, jak również przedmiot i wysokość udzielonego
zamówienia, zostaną zawarte w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z rozporządzeniem Rady
(UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

4. Wszelkie dokumenty przekazane przez Wykonawcę podczas składania oferty stają się
własnością Parlamentu Europejskiego i mogą zostać podane do publicznej wiadomości
w granicach i według zasad określonych rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, bez uszczerbku dla zasad podawania do publicznej
wiadomości określonych w art. 123 i 124 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012
Komisji z dnia 29 października 2012 r. dotyczącego zasad wykonania rozporządzenia (UE,
Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

ARTYKUŁ I. 13 – KLAUZULA WYBORU SĄDU

Wszelkie spory pomiędzy Parlamentem Europejskim a Wykonawcą dotyczące niniejszej Umowy,
które nie zostały rozwiązane polubownie, rozstrzyga Sąd, organ sądowy Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, zgodnie z art. 256 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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ARTYKUŁ I.14 – OCHRONA DANYCH

1. Dane osobowe podane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy są przetwarzane zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje
i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Dane mogą być przetwarzane
jedynie w celu wykonania Umowy, zarządzania nią i monitorowania jej przez Dyrekcję ds.
Komunikacji, bez uszczerbku dla ich ewentualnego przekazania organom odpowiedzialnym za
kontrolę lub inspekcję na mocy prawa Unii Europejskiej. Wykonawca ma prawo dostępu do
danych osobowych, które go dotyczą, i ich zmiany. Wszelkie pytania dotyczące danych
osobowych Wykonawca kieruje do Biura Informacyjnego PE w Warszawie. Wykonawca ma
prawo zwrócić się w dowolnej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

2. Ponieważ niniejsza Umowa zakłada przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę
w imieniu Parlamentu Europejskiego, Wykonawca działa jedynie na polecenie Biura
Informacyjnego PE w Warszawie, zwłaszcza w zakresie celów przetwarzania, kategorii danych
mogących podlegać przetwarzaniu, odbiorców danych oraz sposobów egzekwowania przez
zainteresowaną osobę jej praw.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej Umowy są
poufne. Wykonawca ogranicza dostęp do danych do pracowników niezbędnie koniecznych do
wykonania Umowy, zarządzania nią i monitorowania jej.

4. Z uwagi na ryzyko związane z przetwarzaniem odnośnych danych oraz ich osobowym
charakterem Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia odpowiednich technicznych
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. W przypadku przetwarzania automatycznego
przyjęte przez Wykonawcę środki mają:

a) zapobiec uzyskaniu dostępu do systemów komputerowych przetwarzających dane
osobowe przez osoby niepowołane;

b) zapobiec wszelkim bezprawnym odczytom, kopiowaniu, zmianie lub przenoszeniu
nośnika informacji;

c) zapobiec wszelkiemu bezprawnemu wprowadzaniu danych do pamięci, jak również
wszelkiemu bezprawnemu ujawnieniu, zmianie lub kasowaniu przechowywanych
danych osobowych;

d) zapobiec użyciu systemów przetwarzania danych przez osoby niepowołane za
pomocą urządzeń służących do transmisji danych;

e) zagwarantować, że upoważnieni użytkownicy systemów przetwarzania danych nie
mają dostępu do danych osobowych innych niż te, do których odnoszą się ich prawa
dostępu;

f) zagwarantować dotarcie do informacji o tym, które dane osobowe zostały przekazane,
kiedy i komu;
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g) zagwarantować, że będzie możliwe sprawdzenie a posteriori, które dane osobowe
zostały przetworzone, kiedy i przez kogo;

h) zagwarantować, że dane osobowe przetwarzane w imieniu Parlamentu Europejskiego
mogą być przetwarzane tylko w sposób przez niego przewidziany;

i) zagwarantować, że podczas przekazywania danych osobowych i transportu nośników
informacji dane nie będą czytane, kopiowane lub kasowane bez upoważnienia;

j) zagwarantować stworzenie struktury organizacyjnej odpowiadającej wymogom
właściwym dla ochrony danych.

5. Ustęp 4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków nałożonych na niego na mocy
obowiązujących przepisów krajowych, transponujących dyrektywę 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

6. Parlament Europejski zastrzega sobie prawo sprawdzenia ustanowienia i przestrzegania przez
Wykonawcę środków, o których mowa w ust. 4. Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia Parlamentowi Europejskiemu wszelkich zażądanych przez niego informacji na
ten temat.

ARTYKUŁ I. 15 – SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. [Strony określone w niniejszej Umowie jako „Wykonawca” ponoszą solidarną odpowiedzialność przed
Parlamentem Europejskim podczas wykonywania Umowy.]1.

2. Strona (wskazać nazwę wykonawcy wiodącego) jest wyznaczona na wykonawcę wiodącego. Bez
uszczerbku dla ust. 1 do celów wykonania niniejszej Umowy Wykonawca wiodący działa w imieniu
(wskazać nazwy innych Stron Umowy). Wszelkie komunikowanie się między Parlamentem Europejskim i
Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Wykonawcy wiodącego. Również płatności są dokonywane
przez Parlament Europejski na rachunek Wykonawcy wiodącego.

ARTYKUŁ I. 16 – OGÓLNE POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE

Przy wymianie wszelkiej korespondencji dotyczącej Umowy należy zachować formę pisemną
i podawać numer referencyjny Umowy. Uznaje się, że listy zwykłe zostały odebrane przez Parlament
Europejski w dniu ich zarejestrowania przez wskazany poniżej właściwy dział. Korespondencję
(z wyjątkiem wniosków o płatność i not kredytowych, o których mowa w art. I.4.4) należy kierować
na następujący adres:

1 W przypadku grupy posiadającej odrębną osobowość prawną ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Strony, które utworzyły grupę
podmiotów i które pełnią rolę Wykonawcy, ponoszą solidarną odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim podczas
wykonywania Umowy”.
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Do Parlamentu Europejskiego:

Część 1

Parlament Europejski
Biuro Informacyjne w Polsce
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
lub na adres mailowy: epwarszawa@ep.europa.eu

Część 2

European Parliament
ul. Widok 10
50-052 Wrocław
lub na adres mailowy: epwroclaw@europarl.europa.eu

Do Wykonawcy:

Sz. Pani/Pan ……………………………………(uzupełnić)

………………………………………………………...(stanowisko)

……………………………….................................(nazwa przedsiębiorstwa)

………………………………………………………..(wstawić pełen adres siedziby)

ARTYKUŁ I.17 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAŁĄCZNIKI

1. Do niniejszej Umowy załącza się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część:

Załącznik I: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i wszystkie załączniki do niej

Załącznik II: Zamówienie szczegółowe

Załącznik III: Oferta Wykonawcy z dnia …………… (wstawić datę)

Załącznik IV: Lista cen

2. Postanowienia warunków szczególnych, warunków ogólnych oraz załączników mają
zastosowanie przez cały czas obowiązywania Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy
tymi dokumentami postanowienia warunków szczególnych są nadrzędne w stosunku do innych
części Umowy. Postanowienia warunków ogólnych są nadrzędne w stosunku do postanowień
załączników. Postanowienia warunków ogólnych są nadrzędne w stosunku do postanowień
załączników. Załączniki są nadrzędne w stosunku do siebie według nadanej im numeracji.
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3. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień uznaje się, że poszczególne dokumenty wchodzące
w skład Umowy wyjaśniają się nawzajem. Wszelkie nieścisłości lub rozbieżności w tej samej
części lub pomiędzy odrębnymi częściami zostaną wyszczególnione i poprawione w pisemnej
instrukcji Parlamentu Europejskiego.

II – WARUNKI OGÓLNE

ARTYKUŁ II.1 – WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA UMOWY

1. O ile postanowienia szczególne nie stanowią inaczej, terminy wykonania wyznaczone
w Umowie, umowach szczegółowych lub formularzach zamówienia biegną od daty ich wejścia
w życie. Terminy zostają przedłużone w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wówczas Strony
określają nowe terminy na piśmie.

2. Wykonawca wykonuje Umowę w dobrej wierze i zgodnie z najlepszymi praktykami
zawodowymi. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich
zobowiązań prawnych, którym podlega, w szczególności zobowiązań wynikających z prawa
pracy, prawa podatkowego, prawa socjalnego i prawa w dziedzinie ochrony środowiska
naturalnego.

3. Formalności niezbędne do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń w związku
z wykonaniem Umowy, na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących
w miejscu, w którym zadania powierzone Wykonawcy mają zostać wykonane, spoczywają
wyłącznie na Wykonawcy. Jeżeli z własnej winy Wykonawca nie może uzyskać któregokolwiek
z zezwoleń niezbędnych do wykonania Umowy, Parlament Europejski może rozwiązać Umowę
w trybie natychmiastowym.

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia obejmującą ryzyko i szkody
związane z wykonaniem Umowy, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących
przepisach prawnych, w szczególności w dziedzinie odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca
posiada ubezpieczenia dodatkowe, które są zazwyczaj stosowane w jego sektorze działalności.
Ponadto posiada on ubezpieczenie zawodowe obejmujące ryzyko związane z niezgodnym z
wymogami wykonaniem Umowy. Parlament Europejski otrzyma na żądanie kopie wszystkich
odpowiednich umów ubezpieczenia w terminie nieprzekraczającym 15 dni kalendarzowych.

5. Wszelkie zawarte w Umowie odniesienia do pracowników Wykonawcy dotyczą wyłącznie osób
biorących udział w wykonaniu Umowy.

6. Wykonawca musi dopilnować, aby każda osoba działająca na jego rachunek lub będąca jego
pracownikiem, biorąca udział w wykonaniu Umowy, miała kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe wymagane do realizacji zadań, które są jej przypisane, zgodnie z kryteriami
określonymi w dokumentacji przetargowej, w tym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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7. W razie zajścia spowodowanego działaniem lub zaniechaniem pracownika Wykonawcy
pracującego w pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego lub w przypadku niedostosowania
kwalifikacji lub doświadczenia pracownika Wykonawcy do profilu wymaganego w Umowie
Wykonawca bezzwłocznie dokonuje zastąpienia takiego pracownika. Po przedstawieniu
uzasadnienia Parlament Europejski może uzyskać zastąpienie takiego pracownika. Pracownik
zastępczy musi posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zgodnie z warunkami
przetargowymi i być w stanie kontynuować wykonywanie Umowy na tych samych warunkach
umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia w realizacji
powierzonych mu zadań, wynikłe z zastąpienia pracowników dokonanego zgodnie z niniejszym
artykułem.

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za pracowników realizujących powierzone im
zadania. Wykonawca musi być w stanie w dowolnej chwili przedstawić Parlamentowi
Europejskiemu dowody na to, że sytuacja jego pracowników jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

9. Wykonawca podejmuje wszelkie odpowiednie działania (ubezpieczenia i inne), aby
zabezpieczyć swoich pracowników przed wszelkiego rodzaju ryzykiem, na jakie mogą być
narażeni podczas wykonywania niniejszej Umowy.

10. Umowę należy wykonać w taki sposób, aby wykluczyć podległość hierarchiczną pomiędzy
Wykonawcą lub jego pracownikami a Parlamentem Europejskim. W szczególności:

 pracownicy wykonujący zadania powierzone Wykonawcy nie mogą otrzymywać żadnych
bezpośrednich poleceń od Parlamentu Europejskiego, a Wykonawca lub jego pracownicy nie
mogą zostać włączeni do administracyjnego schematu organizacyjnego Parlamentu
Europejskiego;

 w żadnym wypadku Parlament Europejski nie może zostać uznany za pracodawcę
wspomnianych pracowników.

11. Jeżeli nieprzewidziane zdarzenie, działanie lub zaniechanie przeszkodzą bezpośrednio lub
pośrednio w częściowej lub całkowitej realizacji Umowy, Wykonawca bezzwłocznie i z własnej
inicjatywy odnotuje je i poinformuje o nich Parlament Europejski. Informacja będzie zawierać
opis problemu, wskazanie daty jego wystąpienia i opis środków zastosowanych przez
Wykonawcę w celu wypełnienia wszystkich zobowiązań umownych. W takim przypadku
Wykonawca nadaje pierwszeństwo rozwiązaniu problemu, a nie ustaleniu odpowiedzialności.

12. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych zgodnie
z postanowieniami Umowy, Parlament Europejski może – bez uszczerbku dla prawa do
rozwiązania Umowy – zmniejszyć płatności lub uzyskać ich zwrot proporcjonalnie do
stwierdzonego niewykonania Umowy. Ponadto Parlament Europejski może zastosować kary lub
uzyskać odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art. I.11 warunków szczególnych i art. II.17
warunków ogólnych.

13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Parlamentowi Europejskiemu wszelkich żądanych
informacji na potrzeby zarządzania Umową.
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14. Wykonawca i jego pracownicy nie mogą reprezentować Parlamentu Europejskiego ani
zachowywać się w sposób sprawiający takie wrażenie. Mają oni obowiązek informować osoby
trzecie, że nie należą do służby publicznej Unii Europejskiej.

15. Po wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Parlamentowi
Europejskiemu wszelkich posiadanych dokumentów dotyczących zadań, które zostały mu
powierzone w związku z wykonaniem Umowy.

ARTYKUŁ II.2 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Z wyjątkiem przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze swojej strony Parlament
Europejski nie może ponosić odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę lub
jego pracowników podczas realizacji zadań będących przedmiotem Umowy. Parlament
Europejski nie przyjmie żadnego roszczenia związanego z zamiarem uzyskania odszkodowania
lub przywrócenia stanu wyjściowego w związku z takimi szkodami.

2. Z wyjątkiem działania siły wyższej Wykonawca jest odpowiedzialny za straty, szkody,
bezpośrednie lub pośrednie, zarówno cielesne, jak i materialne, oraz zniszczenia wyrządzone
Parlamentowi Europejskiemu lub osobom trzecim przez niego samego, każdą osobę działającą
na jego rachunek lub będącą jego pracownikiem podczas wykonywania Umowy, w tym
w ramach umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. II.6. Jest on także odpowiedzialny
za wady jakościowe i opóźnienia w wykonywaniu Umowy. Parlament Europejski nie może
ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania, których dopuścił się Wykonawca
podczas wykonywania Umowy.

3. Wykonawca zostaje obciążony odszkodowaniem w przypadku powództwa, roszczenia lub
postępowania przeciwko Parlamentowi Europejskiemu wniesionych z inicjatywy osoby trzeciej
w wyniku szkody spowodowanej przez Wykonawcę podczas wykonywania Umowy.

4. We wszelkich powództwach związanych z wykonywaniem Umowy, wniesionych przez osobę
trzecią przeciwko Parlamentowi, Wykonawca udziela wsparcia Parlamentowi Europejskiemu.
Parlament Europejski może pokryć związane z tym koszty poniesione przez Wykonawcę.

5. Bez uszczerbku dla postanowień dotyczących odbioru i gwarancji Wykonawca ma obowiązek
naprawić straty oraz szkody bezpośrednie i pośrednie wyrządzone Parlamentowi Europejskiemu
w wyniku niewykonania zamówienia oraz wadliwego lub opóźnionego wykonania Umowy.

ARTYKUŁ II.3 – FAKTUROWANIE

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zgodnie z postanowieniami umownymi.

2. Każda faktura musi obowiązkowo zawierać następujące informacje:

 numer referencyjny zamówienia szczegółowego
 opis zrealizowanych usług,
 cenę w euro,
 dane banku Wykonawcy z podaniem kodu IBAN i BIC oraz numer VAT Wykonawcy.
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Na fakturze musi widnieć adnotacja „A l'usage officiel du Parlement européen”. Na fakturze może
również znajdować się odrębne wskazanie jej odbiorcy końcowego.

3. Fakturę należy przesłać do Działu Korespondencji Urzędowej Parlamentu Europejskiego,
Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg.

4. Wykonawca, bez uszczerbku dla swojego prawa do ewentualnych odsetek za zwłokę, akceptuje
ewentualne ograniczenia o charakterze finansowym wynikające z systemu miesięcznego
prowizorium budżetowego, jeżeli budżet ogólny Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty na
początku roku budżetowego, zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

ARTYKUŁ II.4 – POSTANOWIENIA PODATKOWE

1. Na Wykonawcy spoczywa wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących
przepisów podatkowych. Wszelkie nieprawidłowości powodują nieważność przedstawionych
wniosków o płatność.

2. Wykonawca akceptuje fakt, że Parlament Europejski, jako instytucja Unii Europejskiej, jest
zwolniony z wszelkich opłat i podatków (w tym z podatku VAT) zgodnie z art. 3 Protokołu
w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. Rządy państw członkowskich
umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu korzystanie z tego prawa poprzez zwrot podatku a
posteriori na podstawie odpowiednich dokumentów lub poprzez bezpośrednie zwolnienie
z podatku.

3. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi Wykonawca jest zobowiązany do
uiszczenia podatku VAT od płatności otrzymanych na podstawie niniejszej Umowy, oprócz
ceny określonej w art. I.4 warunków szczególnych, Parlament Europejski wypłaca Wykonawcy
kwotę VAT, a następnie zwraca się do właściwych organów krajowych z wnioskiem o zwrot
podatku. W tym celu Wykonawca musi przedstawić Parlamentowi Europejskiemu fakturę
wystawioną zgodnie z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do podatku VAT z podaniem
miejsca, w którym Wykonawca podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Na fakturze należy
wyraźnie zaznaczyć, że usługi są świadczone na rzecz Parlamentu Europejskiego, i podać
oddzielnie cenę bez VAT za usługi i dostawy z nimi związane oraz nałożony podatek VAT.

4. W przypadku Wykonawców mających siedzibę w Belgii na formularzach zamówienia lub
w umowach szczegółowych umieszcza się następujące stwierdzenie: „W Belgii przedstawienie
niniejszego formularza zamówienia jest równoznaczne z wnioskiem o zwolnienie z VAT nr 450,
art. 42 ust. 3.3 Kodeksu VAT (okólnik 1978)” lub jego wersję niderlandzką lub niemiecką.
Wykonawca musi umieścić na swoich fakturach następujące stwierdzenie: „Faktura
niepodlegająca VAT, art. 42 ust. 3.3 Kodeksu VAT” lub jego wersję niderlandzką lub
niemiecką.
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ARTYKUŁ II.5 – ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

1. Jeżeli całkowita kwota wszystkich dokonanych płatności przewyższa kwotę faktycznie należną
z tytułu wykonania umowy szczegółowej lub formularza zamówienia lub jeżeli odzyskanie
należności jest uzasadnione postanowieniami Umowy, Wykonawca zwraca odpowiednie kwoty
w euro niezwłocznie po otrzymaniu noty debetowej zgodnie z zasadami i terminami
wyznaczonymi przez Parlament Europejski.

2. W przypadku niedokonania płatności w terminie podanym w nocie debetowej do należnej kwoty
zostają doliczone odsetki za zwłokę obliczone według art. I.4 warunków szczególnych. Odsetki
są naliczane od dnia kalendarzowego następującego po dacie płatności do dnia kalendarzowego,
w którym dług zostanie zwrócony w całości.

3. Po powiadomieniu Wykonawcy Parlament Europejski może przystąpić do odzyskiwania
pewnych, płynnych i wymagalnych wierzytelności w drodze potrącenia, jeżeli Wykonawca ma
pewną, płynną i wymagalną wierzytelność obciążającą Unię Europejską. Należność może
również zostać potrącona z zabezpieczenia, jeżeli takie zostało przewidziane.

ARTYKUŁ II.6 – PODWYKONAWSTWO

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Parlamentu Europejskiego Wykonawca nie może zawierać
umów o podwykonawstwo ani faktycznie zastępować osób trzecich w tym celu. Zaakceptowanie
oferty – po uprzednim podpisaniu umowy ramowej lub umowy szczegółowej – zawierającej
wzmiankę o odwołaniu się do jednego lub kilku podwykonawców jest równoznaczne z ich
domyślnym zaakceptowaniem przez Parlament Europejski.

2. Jeżeli Parlament Europejski udzieli Wykonawcy zgody na zlecenie podwykonawstwa,
Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy
zarówno wobec Parlamentu Europejskiego, jak i wobec osób trzecich.

3. Wykonawca ma obowiązek umieścić w każdej umowie zawartej z podwykonawcami wszelkie
zapisy pozwalające Parlamentowi Europejskiemu korzystać z tych samych praw i gwarancji
zarówno wobec podwykonawców, jak i wobec Wykonawcy.

4. Parlament Europejski zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dostarczenia informacji
dotyczących przestrzegania kryteriów wykluczenia, a także możliwości finansowych,
gospodarczych, technicznych i zawodowych podwykonawcy.

5. Wobec braku zgody, o której mowa w ust. 1, lub w przypadku nieprzestrzegania warunków z nią
związanych zlecenie podwykonawstwa przez Wykonawcę nie wiąże Parlamentu Europejskiego
i nie ma żadnego skutku w stosunku do niego.
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ARTYKUŁ II.7 – PRZENIESIENIE PRAW

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Parlamentu Europejskiego Wykonawca nie może przenieść
całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy.

2. Wykonawca ma obowiązek umieścić w każdej umowie zawartej z nabywcami praw wszelkie
zapisy pozwalające Parlamentowi Europejskiemu korzystać z tych samych praw i gwarancji
zarówno wobec nabywców praw, jak i wobec Wykonawcy.

3. Wobec braku zgody, o której mowa w ust. 1, lub w przypadku nieprzestrzegania warunków z nią
związanych, przeniesienie dokonane przez Wykonawcę nie wiąże Parlamentu Europejskiego
i nie ma żadnego skutku w stosunku do niego.

ARTYKUŁ II.8 – KONFLIKT INTERESÓW

1. Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec sytuacjom mogącym zagrozić
bezstronnemu i obiektywnemu wykonaniu Umowy. Konflikt interesów może wynikać
w szczególności z interesów gospodarczych, przekonań politycznych lub przynależności
narodowych, związków rodzinnych lub emocjonalnych bądź wszelkich innych powiązań lub
wspólnych interesów. Parlament Europejski musi zostać niezwłocznie poinformowany na piśmie
o każdym konflikcie interesów powstałym podczas wykonywania Umowy. W przypadku
wystąpienia konfliktu o takim charakterze Wykonawca podejmuje niezwłocznie wszelkie
niezbędne działania, aby go wyeliminować.

2. Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy środki te są odpowiednie.
W razie potrzeby może również wymagać podjęcia dodatkowych działań w wyznaczonym przez
siebie terminie.

3. Wykonawca upewnia się, czy jego pracownicy oraz jego organy administracyjne i zarządcze nie
znajdują się w sytuacji mogącej prowadzić do konfliktu interesów. Wykonawca niezwłocznie
zastępuje każdego pracownika, który znajdzie się w takiej sytuacji, i nie domaga się od
Parlamentu Europejskiego żadnego odszkodowania z tego tytułu.

4. Wykonawca oświadcza, że:

 nie złożył, i zobowiązuje się, że nie złoży żadnej oferty, z której mógłby czerpać
jakiekolwiek korzyści z tytułu niniejszej Umowy;

 nie przyznał, nie ubiegał się, nie próbował uzyskać lub nie przyjął korzyści finansowej lub
w naturze, na rzecz lub ze strony jakiejkolwiek osoby, jeżeli taka korzyść stanowi działanie
niezgodne z prawem lub wiąże się z korupcją – bezpośrednio lub pośrednio – jako
gratyfikacja lub rekompensata w związku z wykonywaniem Umowy, i zobowiązuje się, że
nie przyzna, nie będzie się ubiegał, nie będzie próbował uzyskać ani przyjąć takiej korzyści.

5. Wykonawca powiadamia na piśmie swoich pracowników i organy administracyjne i zarządcze,
a także osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu Umowy o wszystkich obowiązkach
wynikających z niniejszego artykułu.  Parlament Europejski na żądanie otrzymuje kopię takich
instrukcji i zobowiązań.
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ARTYKUŁ II.9 – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ
NALEŻĄCE DO OSOBY TRZECIEJ

1. Wszystkie wyniki, utwory lub prawa z nimi związane, w szczególności prawa autorskie i inne
prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, uzyskane w ramach wykonywania Umowy,
należą wyłącznie do Parlamentu Europejskiego, który może je wykorzystywać lub przenosić
według własnego uznania, bez ograniczeń geograficznych lub innej natury, z zastrzeżeniem
praw istniejących przed zawarciem Umowy lub umowy szczegółowej. Po oficjalnym
zaakceptowaniu i z zastrzeżeniem szczególnych postanowień zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Parlament Europejski staje się właścicielem tych wyników, utworów lub
związanych z nimi praw. W przypadku braku oficjalnej akceptacji prawa własności są
przekazywane najpóźniej w dniu, w którym Wykonawca wystawia ostatni wniosek o płatność.
Przekazanie własności praw przeniesionych, a także poszczególne metody korzystania z nich,
następuje nieodpłatnie lub za opłatą, zależnie od warunków szczególnych widniejących w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 2 Wykonawca gwarantuje
na mocy niniejszej klauzuli, że ma prawo do przeniesienia praw autorskich i pozostałych praw
własności intelektualnej lub przemysłowej dotyczących wspomnianych wyników i utworów.
Wykonawca nie może w żaden sposób wykorzystywać (przenosić, odtwarzać, przekazywać,
publikować, dostosowywać lub używać w jakikolwiek sposób) praw przeniesionych zgodnie
z niniejszym ustępem bez uprzedniej pisemnej zgody Parlamentu Europejskiego.

2. Jeżeli wykonanie Umowy wiąże się z wykorzystaniem prawa własności intelektualnej lub
przemysłowej należącego do osoby trzeciej, Wykonawca gwarantuje na mocy niniejszej
klauzuli, że uzyskał od posiadacza (lub posiadaczy) tych praw lub od ich pełnomocników
zezwolenie na wykorzystanie tych elementów do celów niniejszej Umowy. W takim przypadku
Wykonawca musi również powiadomić Parlament Europejski o każdym ewentualnym
zobowiązaniu lub ograniczeniu wynikającym z prawa autorskiego lub z innego prawa własności
intelektualnej lub przemysłowej należącego do osoby trzeciej. Wykonawca ponosi wszelkie
ewentualne koszty związane z ceną takich zezwoleń.

3. W przypadku istnienia autorskich praw osobistych do przeniesionego utworu Wykonawca
wskazuje Parlamentowi Europejskiemu posiadacza tych praw.

4. Parlament Europejski nie ma obowiązku publikować notatek odręcznych lub dokumentów
dostarczonych w ramach wykonania Umowy.  Jeżeli podejmie on decyzję o zaniechaniu
publikacji dostarczonych notatek odręcznych i dokumentów, Wykonawca nie może ich
publikować bez pisemnej zgody Parlamentu Europejskiego.

5. Jeżeli wykonanie Umowy wiąże się z wykorzystaniem prawa własności intelektualnej lub
przemysłowej należącego do osoby trzeciej i jeżeli przeciwko Parlamentowi Europejskiemu
zostało skierowane powództwo związane z naruszeniem takiego prawa, Wykonawca podejmie
wszelkie niezbędne działania w celu wsparcia Parlamentu Europejskiego w ramach tego
powództwa i pokryje wszelkie koszty postępowania oraz, w odpowiednim przypadku, odpowie
za szkody poniesione przez Parlament Europejski wskutek takiego powództwa.
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6. Środki przewidziane w ust. 5 nie dotyczą następujących przypadków:

 Parlament Europejski narzuca korzystanie z prawa własności intelektualnej lub
przemysłowej należącego do osoby trzeciej;

 wbrew wyraźnemu zapisowi znajdującemu się w Umowie Parlament Europejski określa
inne miejsce świadczenia usług lub jednej z ich części niż to przewidziane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej;

 Parlament Europejski odmawia zastąpienia lub zmiany, które proponuje Wykonawca
w celu uniknięcia podrobienia, chociaż usługi w zastąpionej lub zmienionej postaci
odpowiadają specyfikacjom technicznym określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i w załącznikach do niej.

7. W przypadkach wymienionych w ust. 6 Parlament Europejski ponosi koszty uzyskania
niezbędnych licencji, uiszcza opłaty lub odszkodowania, koszty postępowania bez względu na
jego charakter i koszty ewentualnych szkód poniesionych przez Wykonawcę.

8. Parlament Europejski i Wykonawca przekazują sobie wszystkie informacje dotyczące praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, które mogą przeszkodzić w wykonaniu Umowy. Po
pierwszej informacji o powództwie wniesionym przez osobę trzecią, w szczególności
dotyczącym roszczenia, nawet jeżeli powództwo to zostanie wniesione po wykonaniu Umowy,
Strona pozwana powiadamia o tym drugą Stronę w jak najkrótszym terminie; obydwie Strony
działają za porozumieniem i przekazują sobie wszelkie informacje i elementy dowodowe, które
mogą posiadać lub uzyskać.

9. Fakt, że przedmiot Umowy lub jeden z jego elementów jest chroniony prawem własności
intelektualnej lub przemysłowej, które należy do Wykonawcy lub na które ma on licencję, nie
stanowi przeszkody, aby Parlament Europejski dokonywał jego napraw lub zlecał naprawę
wybranej przez siebie osobie, ponosząc ryzyko wynikające z praw osób trzecich, chyba że
Wykonawca ma prawo własności intelektualnej lub przemysłowej do procesu naprawy i – po
zwróceniu się do niego w pierwszej kolejności – oferuje dokonanie naprawy w rozsądnym
terminie oraz za rozsądną cenę.

ARTYKUŁ II.10 – POUFNOŚĆ I DYSKRECJA

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności faktów, informacji, wiedzy,
dokumentów lub innych elementów, które Parlament Europejski określił jako poufne, wobec
wszelkich nieupoważnionych osób, o ile nie uzyska uprzednio pisemnej zgody Parlamentu
Europejskiego. Wykonawca pozostaje związany tym zobowiązaniem po zakończeniu realizacji
zadań. W przypadku każdej informacji zobowiązanie trwa do czasu jej zgodnego z prawem
rozpowszechnienia.

2. Wykonawca narzuca obowiązek przestrzegania poufności swoim pracownikom i innym
zatrudnianym osobom oraz współpracownikom i ewentualnym podwykonawcom i nabywcom
praw.
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3. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu swoim i swoich pracowników do powstrzymania się od
używania w celach innych niż wykonanie Umowy i do nieprzekazywania osobom trzecim
jakichkolwiek faktów, informacji, wiedzy, dokumentów lub innych elementów, o których
zostanie powiadomiony lub z którymi zapozna się przy okazji wykonywania Umowy. Dotyczy
to również wyników świadczonych przez niego usług.  Zobowiązania będą trwały po wykonaniu
niniejszej Umowy.

4. Niniejszy artykuł obowiązuje bez uszczerbku dla ewentualnych zobowiązań Wykonawcy
wynikających z przepisów obowiązujących lub nałożonych przez wymiar sprawiedliwości lub
właściwe organy.

ARTYKUŁ II.11 – ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA WIZERUNKU PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO

1. Wykonawca nie może wykorzystywać zdjęć pokazujących budynki Parlamentu Europejskiego
od zewnątrz bądź od wewnątrz do celów reklamowych lub handlowych bez wcześniejszego
uzyskania pisemnej zgody Parlamentu Europejskiego.

2. Parlament Europejski może uzależnić wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, od konkretnych
warunków i ograniczyć ją w czasie.

ARTYKUŁ II.12 – WYKORZYSTYWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I PUBLIKOWANIE
INFORMACJI

1. Wykonawca udziela Parlamentowi Europejskiemu zgody na przetwarzanie, wykorzystywanie,
rozpowszechnianie i publikowanie danych znajdujących się w Umowie lub związanych
z Umową – w szczególności tożsamości Wykonawcy, przedmiotu i okresu obowiązywania
Umowy, wypłaconej kwoty i sprawozdań – w dowolnym celu i z użyciem dowolnych środków
oraz nośników. Do danych osobowych stosuje się odnoszące się do nich postanowienia
warunków szczególnych.

2. Wykonawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Parlamentu Europejskiego na
opublikowanie lub rozpowszechnienie informacji dotyczących Umowy. W związku
z udzieleniem zgody Parlament Europejski może zażądać od Wykonawcy podania kwoty
wypłaconej przez Unię Europejską lub uzależnić udzielenie zgody od spełnienia innych
warunków. Informacjom publikowanym lub rozpowszechnianym musi towarzyszyć adnotacja,
że wyrażone w nich opinie odzwierciedlają jedynie poglądy Wykonawcy i nie stanowią
oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.

3. Wykorzystanie informacji, które Wykonawca zdobył przy okazji Umowy, do celów innych niż
wykonanie Umowy jest zabronione bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody
Parlamentu Europejskiego.



20 z 25 projekt umowy ramowej- COMM/IO-PL/AWD/2015/562 część 1 lub 2

ARTYKUŁ II.13 – POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NALEŻĄCYCH DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MATERIAŁÓW, PRZEDMIOTÓW, URZĄDZEŃ,
RYSUNKÓW, PRÓBEK, SPRZĘTU, WZORÓW, SZABLONÓW, WZORNIKÓW I
OPROGRAMOWANIA

1. Wykonawca odpowiada za utratę lub usterki należących do Parlamentu Europejskiego
materiałów, przedmiotów, urządzeń, rysunków, próbek, sprzętu, wzorów, szablonów,
wzorników i oprogramowania, które posiada w celu wykonania Umowy, ponieważ Parlament
Europejski przekazał mu je w tym celu lub zostały zakupione przez Wykonawcę na rzecz
Parlamentu Europejskiego.

2. Naprawienie szkody związanej z utratą lub usterką, o których mowa w ust. 1, następuje, zgodnie
z wyborem Parlamentu Europejskiego i po konsultacji z Wykonawcą, albo w naturze (wymiana
lub przywrócenie poprzedniego stanu), albo w postaci odszkodowania po cenie wymiany
obowiązującej w dniu utraty lub wystąpienia usterki, powiększonej w razie potrzeby o opłaty
i podatki, które władze krajowe nałożyłyby na cenę zamiennika.

3. Jeżeli towary, o których mowa w ust. 1, podlegają amortyzacji, uwzględnia się tylko pozostałą
ich wartość.

ARTYKUŁ II.14 – DZIAŁANIE SIŁY WYŻSZEJ

1. Przez działanie siły wyższej rozumie się wszelkie nieprzewidywalne i wyjątkowe sytuacje lub
wydarzenia, niezależne od woli Stron, których nie można przypisać winie lub zaniedbaniu jednej
z nich, a które uniemożliwiają jednej ze Stron wykonanie jednego zobowiązania umownego lub
kilku zobowiązań umownych i które nie mogły zostać przezwyciężone pomimo wszelkich
starań. Wady wyposażenia, sprzętu lub materiałów, ich opóźnione udostępnienie, konflikty
pracownicze, strajki, niewykonanie przez podwykonawcę i trudności finansowe nie mogą być
podawane jako przypadki działania siły wyższej, chyba że są bezpośrednią konsekwencją
stwierdzonego przypadku działania siły wyższej.

2. Jeżeli jedna ze Stron stanie w obliczu działania siły wyższej, bezzwłocznie powiadamia o tym
drugą Stronę listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub z zastosowaniem równoważnego
środka, precyzując charakter, prawdopodobny czas trwania i przewidywane skutki.

3. Uznaje się, że żadna ze Stron nie zaniechała wykonania ani nie naruszyła zobowiązań
umownych, jeżeli nie mogła ich wykonać z powodu działania siły wyższej. Jeżeli z powodu
działania siły wyższej Wykonawca nie może zrealizować powierzonych mu zadań, nie ma prawa
do wynagrodzenia ani odszkodowania. Jeżeli zadania zostały zrealizowane częściowo,
Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w należnej wysokości. Niniejsze postanowienia nie
naruszają prawa Wykonawcy do uzyskania zwrotu kosztów podróży i pobytu, a także kosztów
przesłania sprzętu, które poniósł w celu wykonania Umowy.

4. Strony podejmują wszelkie niezbędne działania, aby zmniejszyć do minimum ewentualne straty.
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ARTYKUŁ II.15 – ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

1. Parlament Europejski ma prawo rozwiązać część lub całość Umowy bez kierowania sprawy do
sądu i bez odszkodowania, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, w następujących
przypadkach:

a) jeżeli Wykonawca znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, sąd ustanowił zarząd nad
jego działalnością gospodarczą, jest w trakcie postępowania układowego, zaprzestał
prowadzenia działalności lub znajduje się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;

b) jeżeli Wykonawca lub osoba mająca uprawnienia do jego reprezentowania, podejmowania
decyzji lub kontroli zostali skazani za przestępstwo dotyczące etyki zawodowej
prawomocnym wyrokiem (res judicata);

c) jeżeli Wykonawca dopuścił się poważnego uchybienia zawodowego stwierdzonego za
pomocą wszelkich środków, jakie zamawiający, o którym mowa w rozporządzeniu (UE,
Euratom) nr 966/2012, może uzasadnić;

d) jeżeli Wykonawca nie wypełnił zobowiązań podatkowych lub zobowiązań w zakresie
płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami kraju, w którym ma
siedzibę, kraju, którego prawo reguluje Umowę, lub kraju wykonywania Umowy;

e) wydany został w stosunku do Wykonawcy lub osoby mającej uprawnienia do jego
reprezentowania, podejmowania decyzji lub kontroli prawomocny wyrok (res judicata)
skazujący za oszustwo finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub
jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom
Wspólnot;

f) jeżeli Wykonawca dopuścił się złożenia fałszywego oświadczenia przy podawaniu
informacji wymaganych przez Parlament Europejski w celu dopuszczenia do udziału
w procedurze przetargowej lub jeżeli nie podał tych informacji;

g) jeżeli zmiana sytuacji prawnej, finansowej, technicznej lub organizacyjnej Wykonawcy
może – w opinii Parlamentu Europejskiego – znacząco wpłynąć na wykonanie Umowy;

h) jeżeli Wykonawca z własnej winy nie może uzyskać któregokolwiek zezwolenia
niezbędnego do wykonania Umowy;

i) w wyniku pisemnego upomnienia informującego o charakterze naruszenia zobowiązań
umownych, w którym Parlament Europejski stwierdza, że wykonanie jest niezgodne z
postanowieniami umownymi, z postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i wszystkich załącznikach do niej lub z ofertą Wykonawcy, które
zostało wysłane do Wykonawcy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru i częściowo
lub w całości pozostało bezskuteczne w ciągu piętnastu dni kalendarzowych po jego
wysłaniu;

j) jeżeli na Wykonawcę została nałożona kara administracyjna na mocy art. 109 ust. 1
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012;
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k) jeżeli po udzieleniu zamówienia okazało się, że procedura udzielania zamówienia lub
wykonywania Umowy jest obarczona istotnymi błędami, nieprawidłowościami lub
nadużyciami. Jeżeli błędy, nieprawidłowości lub nadużycia leżą po stronie Wykonawcy,
Parlament Europejski może ponadto odmówić płatności, przystąpić do odzyskania
wypłaconych kwot lub rozwiązać wszystkie umowy zawarte z Wykonawcą,
proporcjonalnie do ciężaru błędów, nieprawidłowości lub nadużyć;

l) jeżeli Umowa dotyczy dziedziny, dla której charakterystyczne są zmiany cen i szybki
rozwój technologiczny, oraz jeżeli po przeprowadzeniu przez Parlament Europejski
przeglądu śródokresowego okaże się, że ustalone początkowo warunki przestały
przystawać do tendencji cenowych bądź rozwoju technologicznego;

m) jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji konfliktu interesów, któremu nie kładzie kresu;

n) w wyniku stwierdzenia naruszenia zgodnie z art. II.19 ust. 3 lub art. II.20 ust. 3.

2. W przypadku działania siły wyższej zgłoszonym zgodnie z art. II.14 każda ze Stron Umowy
może rozwiązać obowiązującą(obowiązujące) Umowę(Umowy), umowę szczegółową(umowy
szczegółowe) lub anulować formularz zamówienia(formularze zamówienia), jeżeli nie można
zapewnić ich wykonania w terminie odpowiadającym co najmniej jednej piątej czasu
wskazanego w warunkach szczególnych, umowie szczegółowej lub w formularzu zamówienia.

3. Przed rozwiązaniem Umowy na podstawie ust. 1 lit. i) Wykonawca może przedstawić swoje
uwagi w terminie nieprzekraczającym 15 dni kalendarzowych, licząc od daty wysłania
upomnienia listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

4. Rozwiązanie staje się skuteczne z dniem otrzymania listu poleconego z potwierdzeniem odbioru
rozwiązującego Umowę lub począwszy od innej daty wskazanej w piśmie rozwiązującym
Umowę.

5. Skutki rozwiązania Umowy:

a) Jeżeli Parlament Europejski rozwiąże Umowę zgodnie z niniejszym artykułem,
z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, Wykonawca odstępuje od roszczenia
odszkodowania za szkody bezpośrednie lub pośrednie, w szczególności utratę spodziewanych
dochodów w wyniku niedokończenia wykonywania usług. Niezwłocznie po otrzymaniu
pisma rozwiązującego obowiązującą Umowę, umowę szczegółową lub anulującego
formularz zamówienia Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu
maksymalnego ograniczenia kosztów, uniknięcia strat i anulowania lub ograniczenia swoich
zobowiązań. Wykonawca sporządza wymagane dokumenty określone w warunkach
szczególnych, dotyczące zadań zrealizowanych do dnia, w której rozwiązanie Umowy stało
się skuteczne, w terminie nieprzekraczającym sześćdziesięciu dni kalendarzowych od tego
dnia.

b) Parlament Europejski może domagać się odszkodowania za wszelkie poniesione straty,
szkody bezpośrednie lub pośrednie i/lub zniszczenia i przystąpić do odzyskiwania wszelkich
kwot wypłaconych Wykonawcy w ramach Umowy.
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c) Po rozwiązaniu Umowy Parlament Europejski może przystąpić do egzekwowania wykonania
usług przez zastępstwo i zlecić innemu wykonawcy zakończenie wykonywania usług. W celu
zapewnienia należytego wykonania usług przewidzianych w Umowie Parlament Europejski
ma prawo narzucić wykonanie usług przez zastępstwo, powiadomiwszy o tym Wykonawcę
pisemnie, nawet jeśli nie rozwiązuje Umowy. W takim przypadku Parlament Europejski
może domagać się od Wykonawcy zwrotu wszystkich dodatkowych kosztów poniesionych
w związku z zakończeniem wykonywania tych usług, bez uszczerbku dla wszelkich innych
praw lub zabezpieczeń przyznanych Parlamentowi Europejskiemu w niniejszej Umowie.

ARTYKUŁ II.16 – SPORY – EKSPERTYZY

1. W przypadku sporu wymagającego weryfikacji o charakterze materialnym lub technicznym
Strona zgłaszająca zastrzeżenia może przeprowadzić ekspertyzę przed przekazaniem sprawy do
sądu. W tym celu Strona zgłaszająca zastrzeżenia przedstawia drugiej Stronie na piśmie
przedmiot sporu i proponuje nazwisko eksperta.

2. Druga Strona musi odpowiedzieć w ciągu piętnastu dni kalendarzowych, czy akceptuje eksperta,
a w przypadku odmowy – przedstawić kontrpropozycję, która wymaga odpowiedzi w ciągu
piętnastu dni kalendarzowych od daty jej przekazania. Wymiana korespondencji odbywa się za
pomocą listów poleconych z potwierdzeniem odbioru.

3. Jeżeli obie Strony nie osiągną porozumienia, Strona zgłaszająca zastrzeżenia kieruje sprawę do
właściwego sądu zgodnie z art. I.13 i – w razie potrzeby – zwraca się do sądu o wyznaczenie
eksperta.

ARTYKUŁ II.17 – KARY ADMINISTRACYJNE I FINANSOWE

1. Parlament Europejski może nałożyć kary administracyjne lub finansowe:

a) na Wykonawcę, który dopuścił się złożenia fałszywego oświadczenia przy podawaniu
informacji wymaganych przez Parlament Europejski jako warunek udziału w procedurze
przetargowej lub też nie złożył tych informacji;

b) na Wykonawcę, który został uznany za winnego poważnego naruszenia swoich zobowiązań
umownych.

Jednakże we wszystkich przypadkach Parlament Europejski musi najpierw umożliwić
Wykonawcy przedstawienie uwag.

2. Kary administracyjne lub finansowe są proporcjonalne do wielkości zamówienia i do wagi
popełnionych uchybień. Dopuszcza się następujące kary:

a) wykluczenie Wykonawcy z procedur udzielania zamówień i dotacji finansowanych z budżetu
Unii Europejskiej na okres nieprzekraczający dziesięciu lat; i/lub

b) nałożenie na Wykonawcę kar finansowych do wartości przedmiotowego zamówienia.
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ARTYKUŁ II.18 – KONTROLE I AUDYT

1. Na mocy art. 161 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 od chwili podpisania Umowy
i w ciągu pięciu lat od wypłaty salda Europejski Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do
kontrolowania dokumentów osób fizycznych lub prawnych otrzymujących płatności z budżetu
Unii Europejskiej.

2. Parlament Europejski lub wybrany przez niego organ zewnętrzny mają te same prawa, co
Europejski Trybunał Obrachunkowy, w zakresie inspekcji i kontroli przestrzegania postanowień
umownych od chwili podpisania Umowy i w ciągu pięciu lat od wypłaty salda.

3. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r.
w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony
interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi
nieprawidłowościami i z rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), od chwili podpisania Umowy i w ciągu pięciu
lat od daty wypłaty salda kontrole na miejscu i inspekcje może przeprowadzać również
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

4. Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady,
a także z art. 29 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 1268/2012 do celów ochrony
interesów finansowych Unii dane osobowe, o których mowa w art. I.14, mogą zostać przekazane
służbom audytu wewnętrznego, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, zespołowi do
spraw nieprawidłowości finansowych lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych.

ARTYKUŁ II.19 – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

1. Podczas wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania
warunków zamówienia w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i wszelkich innych
warunków tego typu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
a w stosownym przypadku – również w ofercie Wykonawcy.

2. Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezbędnych inspekcji
i kontroli bezpośrednio u Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy przestrzega on wymogów
związanych z ochroną środowiska naturalnego. Inspekcje i kontrole przeprowadzić może
częściowo lub w całości organ zewnętrzny należycie umocowany przez Parlament Europejski.

3. Wszelkie stwierdzone naruszenie przez Wykonawcę nałożonych zobowiązań w dziedzinie
ochrony środowiska naturalnego lub odmowa zezwolenia Parlamentowi Europejskiemu lub
należycie umocowanemu organowi na dokonanie inspekcji dają Parlamentowi Europejskiemu
prawo do rozwiązania niniejszej Umowy.
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ARTYKUŁ II.20 – POSTANOWIENIA SOCJALNE

1. Podczas wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania
wymogów prawnych dotyczących ochrony pracowników i warunków pracy nałożonych na
mocy obowiązujących przepisów.

2. Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezbędnych inspekcji
i kontroli bezpośrednio u Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy przestrzega on mających
zastosowanie wymogów socjalnych i wymogów w dziedzinie równych szans. Inspekcje
i kontrole przeprowadzić może częściowo lub w całości organ zewnętrzny należycie
umocowany przez Parlament Europejski.

3. Wszelkie stwierdzone naruszenie zobowiązań przez Wykonawcę bądź odmowa zezwolenia na
dokonanie inspekcji przez Parlament Europejski lub należycie umocowany organ dają
Parlamentowi Europejskiemu prawo do rozwiązania niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ II.21 – ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i załączników do Umowy, w tym wstawienia lub skreślenia,
muszą zostać umieszczone w pisemnym aneksie zawartym na takich samych warunkach, co
Umowa. Żadne porozumienie sformułowane ustnie nie może być w tym względzie wiążące dla
Stron.

2. W przypadku nieważności lub niewiążącego charakteru, stwierdzonych przez właściwy sąd,
jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy pozostałe postanowienia Umowy pozostają
w mocy, a Strony zobowiązują się do zastąpienia postanowienia nieważnego lub niemającego
wiążącego charakteru innym postanowieniem, którego skutek ekonomiczny jest możliwie
najbardziej zbliżony do skutku ekonomicznego zastępowanego postanowienia.

3. Wstrzymanie się przez Parlament Europejski od wykonywania lub egzekwowania praw
przysługujących mu na mocy jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy bądź zaniechanie
ich wykonania lub wyegzekwowania nie są równoznaczne z odstąpieniem przez Parlament
Europejski od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy.

Sporządzono w …..........................., dnia ............................… w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach.

W imieniu Wykonawcy W imieniu Parlamentu Europejskiego


