
 

   

„UMOWA BEZPOŚREDNIA O ŚWIADCZENIE USŁUG” 

 

UMOWA EMAS 2020-DSC-2020-001  

MIĘDZY 

Unią Europejską reprezentowaną przez Parlament Europejski, którego Sekretariat Generalny 

ma siedzibę pod następującym adresem:  

mieszczący się pod adresem rue Wiertz 60, B-1047 Bruksela, 

reprezentowany do celów podpisania niniejszej Umowy 

przez Susanne ALTENBERG, Dyrektor Biura, Gabinet Sekretarza Generalnego  

zwany dalej Parlamentem Europejskim, 

z jednej strony, 

I 

 

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

.............................................................................................................................................., 

Reprezentowanym przez 

.................................................................................................................…, 

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

zwanym dalej Wykonawcą, 

z drugiej strony, 

zwani 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 określonych w załączniku I.  

 
 
ARTYKUŁ I.2 – OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
 
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron na okres 

12 miesięcy. 
 
ARTYKUŁ I.3 – SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY 
 

Wykonawca sporządza sprawozdanie z realizacji usług zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy i Załączników do niej. 
 
 

ARTYKUŁ I.4 – CENA I PŁATNOŚCI 
 
1. Cena jest stała i nie podlega korekcie przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, 

łącznie z okresami, na które Umowa została przedłużona. 
 

Cena zryczałtowana widnieje w załączniku IV. Cena jest wyrażona w euro i nie zawiera 
podatku od towarów i usług (VAT). Cena obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez 
Wykonawcę podczas realizacji niniejszej Umowy. 

 
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. 

 
 Każdy wniosek o płatność musi obowiązkowo zawierać informacje, o których mowa w art. 

II.3 warunków ogólnych, i muszą mu towarzyszyć sprawozdania określone w pkt 4 
specyfikacji technicznych.  

 
3. Wykonawca sporządza wnioski o płatność w następujący sposób:  
 

Aby wniosek o płatność był dopuszczalny, Wykonawca musi do niego dołączyć: 
 

 dokumenty sporządzone zgodnie z instrukcjami określonymi w niniejszej Umowie i w 
załącznikach do niej, pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Parlament Europejski z 
ewentualnymi uwagami lub zastrzeżeniami; 

 

  odpowiednią fakturę zawierającą numer referencyjny Umowy oraz następujący 
dopisek: Dział EMAS. 

 
Płatność w wysokości całkowitej kwoty podanej w Umowie jest dokonywana w terminie 
określonym w ust. 6. 
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5. Fakturowanie 

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

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Parlament Europejski ma 30 dni kalendarzowych począwszy od daty zarejestrowania 
wniosku o płatność przez księgowego Parlamentu Europejskiego na zapłacenie należnych 
kwot za wykonanie niniejszej Umowy i zatwierdzenie sprawozdania końcowego. Płatności 
uważa się za dokonane w dniu waluty, w którym obciążono rachunek bankowy Parlamentu 
Europejskiego. 

 
7. 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. 8; 

 
c)  Parlament Europejski uznał za konieczne przeprowadzenie dodatkowej kontroli w celu 

sprawdzenia, czy kwoty wskazane we wniosku o płatność są należne;  
 
d)  Wykonawca nie przesłał do właściwego działu kopii sprawozdania 

[cząstkowego/końcowego], o którym mowa w niniejszym artykule.  
 
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 odnośna 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. 5, odpowiednich 
poświadczeń określonych w powiadomieniu; 

 w przypadkach, o których mowa w lit. c) i d), po upływie  rozsądnego okresu 
określonego przez Parlament Europejski i podanego Wykonawcy w powiadomieniu.  

 
8. 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; 
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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.  

 
9. 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. 

 
10. Płatności są realizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w 

euro, opisany w następujący sposób:  
 

Nazwa banku: [uzupełnić] 
Pełny adres oddziału banku: [uzupełnić] 
Dokładne dane posiadacza rachunku: [uzupełnić] 
Pełny numer rachunku wraz z kodami bankowymi: [uzupełnić] 
Kod IBAN i kod BIC: [uzupełnić] 
 

 
ARTYKUŁ I.5 – KOREKTA CENY 
 
Klauzula ta nie ma zastosowania do niniejszej Umowy 

 
 
ARTYKUŁ I.6 – GWARANCJE FINANSOWE 

 
Klauzula ta nie ma zastosowania do niniejszej Umowy 
 
 
ARTYKUŁ I.7 – ZASADY WYKONANIA UMOWY 
 
Wykonawca musi spełniać minimalne wymogi zawarte w Specyfikacji warunków zamówienia. 
Obejmuje to wypełnianie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy, ustanowionych w przepisach unijnych, krajowych, układach 
zbiorowych bądź w przepisach międzynarodowego prawa ochrony środowiska, 
międzynarodowego prawa socjalnego i międzynarodowego prawa pracy wymienionych w 
Załączniku X do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 
28.3.2014, s. 65). 

 
 
ARTYKUŁ I.8 – ZASADY ODBIORU 
 
Klauzula ta nie ma zastosowania do niniejszej Umowy 
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ARTYKUŁ I.9 – GWARANCJA 
 
1. Na każdy produkt będący przedmiotem usług Wykonawca udziela gwarancji na okres 

dwóch lat od daty realizacji świadczeń. 
 
2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek lub nieprawidłowości zgłoszonych 

przez Parlament Europejski w okresie gwarancji, w terminie 30 ni kalendarzowych od 
zgłoszenia. 

 
 
ARTYKUŁ I.10 – ZWŁOKA, OCZYWISTE ZANIEDBANIE, NIEWYKONANIE UMOWY, 
NIEZGODNOŚĆ I NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE 

 
1. W razie zwłoki, zaniedbania przy wykonywaniu, częściowego bądź zupełnego 

niewykonania, wystąpienia niezgodności z wymogami umownymi lub nieprawidłowego 
wykonania niniejszej Umowy 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 
opóźnienia, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy o  opóźnieniu listem poleconym 
z potwierdzeniem odbioru. 

 
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.  

 
4. W okolicznościach wymienionych w ust. 1 oraz z zastrzeżeniem kar administracyjnych i 

finansowych nakładanych przez Parlament Europejski zgodnie z art. II.19 Warunków 
ogólnych Parlament Europejski, po upomnieniu Wykonawcy listem poleconym z 
potwierdzeniem odbioru, które pozostaje częściowo lub w całości bezskuteczne w 15 dni 
kalendarzowych po wysłaniu, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, przy czym taki tryb rozwiązania Umowy nie 
daje Wykonawcy prawa do odszkodowania. Może również zażądać wykonania przez 
zastępstwo na warunkach przewidzianych w art. II.18 ust. 5 Warunków ogólnych.  

 
 
ARTYKUŁ I.11 – 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, by niektóre dane zawarte w niniejszej Umowie, 
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tj. jego nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, przedmiot i kwota udzielonego zamówienia, 
mogły być publikowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwanym dalej „rozporządzeniem finansowym”).  

 
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 (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43), 
z zastrzeżeniem zasad podawania do publicznej wiadomości określonych w pkt 2 i 3 
Załącznika I do rozporządzenia finansowego. 

 
 
ARTYKUŁ I.12 – 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. 
 
 
ARTYKUŁ I. 13 – OCHRONA DANYCH 
 
Klauzula ta nie ma zastosowania do niniejszej Umowy 
 
ARTYKUŁ I. 14 – SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY (W  
      STOSOWNYM PRZYPADKU) 
 

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

2. Strona (wskazać nazwę wykonawcy wiodącego) jest wyznaczona na wykonawcę 
wiodącego. Z zastrzeżeniem 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.15 – WYKORZYSTANIE WYNIKÓW UMOWY 
 
Klauzula ta nie ma zastosowania do niniejszej Umowy 
 
 
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 ust. 5) należy kierować na następujący adres: 
 

Do Parlamentu Europejskiego: 
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Pan/Pani (uzupełnić) 
(stanowisko) 
European Parliament 
EMAS Unit 
Rue Wiertz 60 
1047 Brussels 
Belgium 
 
Do Wykonawcy: 
 
Pan/Pani (uzupełnić) 
(stanowisko) 
(nazwa przedsiębiorstwa) 
(wstawić pełny adres oficjalny) 

 
 
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:   Oferta Wykonawcy z dnia (wstawić datę)  
 
Załącznik III:  Wykaz 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. Załączniki są nadrzędne w stosunku do siebie 
według nadanej im numeracji. 
 

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 biegną od daty jej wejścia w życie. Terminy zostają przedłużone w przypadku 
działania siły wyższej. Wówczas Strony ponownie ustalają terminy w formie pisemnej.  

 
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 
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wynikających z prawa pracy, prawa podatkowego, prawa socjalnego i prawa w dziedzinie 
ochrony środowiska naturalnego. 

 
3. Obowiązek uzyskania w odpowiednim czasie wszelkich wymaganych pozwoleń, 

zezwoleń lub akredytacji w związku z wykonaniem umowy ramowej na mocy przepisów 
ustawowych i wykonawczych obowiązujących w miejscu, w którym zadania powierzone 
Wykonawcy mają zostać wykonane, spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Pozwolenie, 
zezwolenie lub akredytacja może obejmować – nie ograniczając się jednak wyłącznie do 
tego – akredytację bezpieczeństwa i (lub) poświadczenie bezpieczeństwa Wykonawcy lub 
każdej osoby działającej w jego imieniu, konieczne, by uzyskać dostęp do budynków, 
pomieszczeń i (lub) wstęp na odbywające się wydarzenia w kontekście wykonywania 
Umowy. Jeżeli Wykonawca nie może uzyskać jednego z pozwoleń, zezwoleń, akredytacji 
lub poświadczeń wymaganych do wykonania Umowy i (lub) zagwarantować, że Umowa 
zostanie wykonana przez osoby posiadające wszelkie pozwolenia, zezwolenia, 
akredytacje lub poświadczenia wymagane do wykonania Umowy, Parlament Eu ropejski 
może rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia.  

  
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 wykupi ubezpieczenia dodatkowe, które są zazwyczaj stosowane w jego 
sektorze działalności. Ponadto posiada on ubezpieczenie zawodowe obejmujące ryzyko 
związane z niezgodnym z wymogami wykonaniem Umowy. Parlamen t 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. 

 
7. W razie zajścia związanego z 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 ma prawo 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. 
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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 – z zastrzeżeniem 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.10 Warunków 
szczególnych i art. II.19 Warunków ogólnych. 

 
13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Parlamentowi Europejskiemu wszelkich 

żądanych informacji na potrzeby zarządzania Umową. 
 
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.  



 

 10/28  

 
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 koszty poniesione w tym celu przez 
Wykonawcę. 

 
5. Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących odbioru i gwarancji Wykonawca ma 

obowiązek naprawić straty oraz szkody bezpośrednie  i pośrednie, a także zniszczenia 
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 Umowy. 
 
2. Każda faktura musi obowiązkowo zawierać następujące informacje: numer zamówienia 

(nr PO). W przypadku braku numeru zamówienia należy obowiązkowo podać numer 
referencyjny Umowy i/lub datę, opis wyświadczonych usług, cenę w euro 1, dane banku 
Wykonawcy z kodem IBAN i BIC oraz numer VAT Wykonawcy. Na fakturze musi widnieć 
adnotacja „For the official use of the European Parliament”. Na fakturze może również 
znajdować się odrębne określenie jej odbiorcy końcowego.  

 
3. Fakturę należy przesłać do Działu Korespondencji Urzędowej Parlamentu Europejskiego 

[European Parliament’s Official Mail Unit], Plateau du Kirchberg, L -2929 Luxembourg. 
 
4.      Fakturowanie elektroniczne 

 
Jeżeli przewidziano to w Warunkach szczególnych, Wykonawca przekazuje faktury w 
formacie elektronicznym, w przypadku gdy spełnione są warunki dotyczące podpisu 
elektronicznego określone w dyrektywie 2006/112/WE, tj. z zastosowaniem 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w drodze elektronicznej wymiany danych.  
 
Faktury w formacie standardowym (pdf) lub wysłane e-mailem nie są dopuszczalne. 

 
5. Wykonawca, z zastrzeżeniem swojego prawa do ewentualnych odsetek za zwłokę, 

akceptuje ewentualne ograniczenia o charakterze finansowym wynikające z systemu 
dwunastych części środków tymczasowych, jeżeli budżet ogólny Unii Europejskiej nie 
zostanie przyjęty na początku roku budżetowego, zgodnie z art. 16 rozporządzenia 
finansowego.  

 
 
ARTYKUŁ II.4 – POSTANOWIENIA PODATKOWE 
 

                                              
1  Można podać inną w alutę, jeżeli w  przetargu przew iduje się oferty w yrażone w  innej w alucie niż euro.  
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1. Na Wykonawcy spoczywa wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących 
przepisów podatkowych. Wszelkie nieprawidłowości powodują nieważność 
przedstawionych wniosków o płatność. 

 
2. Wykonawca akceptuje to, że Parlament Europejski, jako instytucja Unii Europejskiej, jest 

zwolniony z wszelkich opłat i podatków (w tym z podatku VAT) zgodnie z art. 3 Protokołu 
(nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, 
s. 266).. Rządy państw członkowskich umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu 
korzystanie z tego prawa poprzez zwrot podatku po dokonaniu transakcji 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 dziedzinie 
podatku VAT z podaniem miejsca, w którym Wykonawca podlega opodatkowaniu 
podatkiem VAT. Na fakturze należy wyraźnie zaznaczyć, że świadczenia są 
przeznaczone dla Parlamentu Europejskiego, i podać oddzielnie cenę bez VAT za 
świadczenia i usługi z nimi związane oraz nałożony podatek VAT.  

 
4. W przypadku Wykonawców mających siedzibę w Belgii postanowien ia niniejszej Umowy 

stanowią wniosek o zwolnienie z VAT nr 450, pod warunkiem że Wykonawca umieści na 
fakturze (fakturach) następujące stwierdzenie: „Facture exonérée de la TVA, Article 42, 
paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 1978)” lub stwierdzenie równoważne w 
języku niderlandzkim lub niemieckim. 
 
 

ARTYKUŁ II.5 – ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI 
 
1. Jeżeli całkowita kwota wszystkich dokonanych płatności przewyższa kwotę faktycznie 

należną z tytułu wykonania Umowy 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 gwarancji, jeżeli taka została przewidziana.  

 
 

ARTYKUŁ II.6 – PODWYKONAWSTWO 
 
1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Parlamentu Europejskiego Wykonawca nie może 

zawierać umów o podwykonawstwo ani faktycznie podstawiać osób trzecich w tym celu. 
Zaakceptowanie oferty – po uprzednim podpisaniu umowy – zawierającej wzmiankę o 
odwołaniu się do jednego lub kilku podwykonawców jest równoznaczne z ich domyślnym 
zaakceptowaniem przez Parlament Europejski.  
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2. Nawet 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. Umowy z podwykonawcami zawiera się na piśmie. 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 zdolności 
prawnych, regulacyjnych, finansowych, gospodarczych, technicznych i zawodowych 
podwykonawcy, włącznie z minimalnymi wymogami zawartymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Obejmuje to wypełnianie obowiązków wynikających z prawa 
ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, ustanowionych w przepisach 
unijnych, krajowych, układach zbiorowych bądź w przepisach międzynarodowego  prawa 
ochrony środowiska, międzynarodowego prawa socjalnego i międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku X do dyrektywy 2014/24/UE.  

  
5. Instytucja zamawiająca może zażądać od Wykonawcy zastąpienia podwykonawcy, który 

znajdzie się w sytuacji przewidzianej w art. II.17 ust. 1 lit. d) i e). 
 
6.  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. 

 
 
ARTYKUŁ II.7 – PRZENIESIENIE 
 
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 I SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW ZAWODOWYCH 
 
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. Konflikt interesów może w szczególności 
wystąpić, jeżeli ma miejsce sytuacja opisana w art. 141 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
finansowego. Sprzeczność interesów zawodowych to każda sytuacja, w której 
wcześniejsza lub obecna działalność zawodowa Wykonawcy wpływa na jego zdolność do 
realizacji zamówienia lub wykonania zamówienia w ramach umowy szczegółowej na 
odpowiednim poziomie jakości (pkt 20.6 załącznika I do rozporządzenia finansowego). 
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Parlament Europejski musi zostać niezwłocznie poinformowany na piśmie o każdym 
podejrzeniu konfliktu interesów lub sprzeczności interesów zawodowych 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 bezzwłocznie 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 – pośrednio lub bezpośrednio 
– 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 administracyjno-

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. 

 
 
ARTYKUŁ II.9 – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  
 
1. Definicje 
 
„twórca”: każda osoba fizyczna, która przyczynia się do powstania wyniku.  
 
„wcześniej istniejące materiały”: wszelkie materiały, dokumenty, technologie lub wiedza 
ekspercka istniejące przed wykorzystaniem ich przez Wykonawcę do uzyskania wyniku w 
ramach wykonywania niniejszej Umowy;  
 
„wcześniej istniejące prawo”: każde prawo własności przemysłowej i intelektualnej 
dotyczące wcześniej istniejących materiałów; może obejmować prawo własności, licencję lub 
prawo użytkowania należące do Wykonawcy, twórcy, instytucji zamawiającej, jak również do 
dowolnej innej osoby trzeciej;  
„wynik”: każdy zamierzony rezultat powstały przy wykonywaniu niniejszej Umowy, 
niezależnie od jego postaci lub charakteru, który został dostarczony i który został ostatecznie 
lub częściowo zatwierdzony przez instytucję zamawiającą. Wynik może być dokładniej 
zdefiniowany w niniejszej Umowie jako produkt. Poza materiałami wytworzonymi przez 
Wykonawcę lub na jego wniosek wynik może obejmować również wcześniej istniejące 
materiały.  
 
2. Własność wyników i prawa wyłączne 
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Unia nieodwołalnie nabywa ogólnoświatowe prawo własności wyników i wszystkich praw 
własności intelektualnej na mocy Umowy. Prawa własności intelektualnej nabyte w ten sposób 
obejmują wszelkie prawa, takie jak: prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej 
i przemysłowej, do wszelkich wyników i wszystkich rozwiązań technologicznych i informacji 
utworzonych lub wyprodukowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w trakcie 
wykonywania Umowy. Instytucja zamawiająca może korzystać z nabytych praw zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Unia nabywa wszelkie prawa z chwilą 
zatwierdzenia przez instytucję zamawiającą wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Takie 
dostarczenie i zatwierdzenie uważa się za faktyczną cesję praw z Wykonawcy na Unię.  
 
Zapłata ceny obejmuje wszelkie opłaty należne Wykonawcy związane z nabyciem praw przez 
Unię, w tym z wszelkimi sposobami wykorzystania i użytkowania wyników. 
 
3. Udzielanie licencji na korzystanie z praw do wcześniej istniejących materiałów 
 
Unia nie nabywa wcześniej istniejących praw na mocy niniejszej Umowy. 
 
Wykonawca udziela Unii nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z wcześniej 
istniejących praw nieodpłatnie; Unia może wykorzystywać wcześniej istniejące materiały 
włącznie z prawami powiązanymi na wszelkie sposoby określone w niniejszej Umowie. 
Licencja na korzystanie z wszelkich wcześniej istniejących praw udzielana jest Unii z chwilą 
dostarczenia wyników i ich zatwierdzenia przez instytucję zamawiającą.  
 
Udzielanie Unii licencji na korzystanie z wcześniej istniejących praw na mocy niniejszej Umowy 
dotyczy wszystkich terytoriów na całym świecie i zachowuje ważność przez okres istnienia 
ochrony praw własności intelektualnej. 
 
Uznaje się, że zapłata ceny wskazanej w Umowie obejmuje wszelkie opłaty należne 
Wykonawcy w związku z udzieleniem Unii licencji na korzystanie z wcześniej istniejących praw 
lub ich przeniesieniem, w tym praw do wszelkich sposobów wykorzystania i użytkowania 
wyników, jak określono w warunkach szczególnych, o ile takowe istnieją.  
 
W przypadku gdy wykonywanie Umowy wymaga, aby Wykonawca korzystał z wcześniej 
istniejących materiałów należących do instytucji zamawiającej, instytucja zamawiająca może 
zażądać, aby Wykonawca podpisał odpowiednią umowę licencyjną. Takie wykorzystanie 
przez Wykonawcę nie będzie wiązało się z przekazaniem żadnych praw Wykonawcy i jest 
ograniczone do potrzeb niniejszej Umowy. 
 
4. Prawa wyłączne  
 
Unia nabywa następujące prawa wyłączne:  
 
a) zwielokrotnianie: prawo do upoważniania do, lub zakazywania, bezpośredniego lub 

pośredniego, tymczasowego lub stałego zwielokrotniania wyników przy wykorzystaniu 
dowolnych środków (mechanicznych, cyfrowych lub innych) i w jakiejkolwiek formie, w 
całości lub częściowo;  

b) publiczne udostępnianie: wyłączne prawo upoważniania do, lub zakazywania, 
publicznego eksponowania, wykonywania lub udostępniania wyników drogą przewodową 
lub bezprzewodową, w tym podawania ich do publicznej wiadomości w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; prawo to 
obejmuje również udostępnianie i nadawanie drogą kablową lub satelitarną; 

c) rozpowszechnianie: wyłączne prawo upoważniania do, lub zakazywania, każdej formy 
publicznego rozpowszechniania wyników lub ich kopii w drodze sprzedaży lub w inny 
sposób; 
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d) najem: wyłączne prawo upoważniania do, lub zakazywania, najmu lub użyczenia  wyników 
lub ich kopii; 

e) adaptacja: wyłączne prawo upoważniania do, lub zakazywania, jakiejkolwiek modyfikacji 
wyników;  

f) tłumaczenie: wyłączne prawo upoważniania do, lub zakazywania, tłumaczenia, adaptacji 
i aranżacji wyników, tworzenia utworów zależnych opartych na wynikach oraz wszelkich 
innych zmian wyników, z zastrzeżeniem poszanowania autorskich praw osobistych 
autorów w stosownych przypadkach; 

g) w przypadku gdy wyniki są bazą danych lub obejmują bazę danych: wyłączne prawo 
upoważniania do, lub zakazywania, pobierania całości lub istotnej części zawartości bazy 
danych na inny nośnik w dowolny sposób lub w dowolnej postaci; wyłączne prawo 
upoważniania do, lub zakazywania, ponownego wykorzystania całości lub istotnej części 
zawartości bazy danych przez rozpowszechnianie kopii, przez najem, przekazywanie 
drogą elektroniczną lub w inny sposób; 

h) w przypadku gdy wyniki są przedmiotami posiadającymi zdolność patentową lub obejmują 
takie przedmioty: prawo zarejestrowania ich jako patent i dalszego korzystania z takiego 
patentu w jak najszerszym zakresie; 

i) w przypadku gdy wyniki są znakami graficznymi lub przedmiotami, które można 
zarejestrować jako znak towarowy, lub obejmują takie znaki lub przedmioty: prawo 
zarejestrowania takiego znaku graficznego lub przedmiotu jako znak towarowy i dalszego 
korzystania z niego i stosowania go; 

j) w przypadku gdy wyniki są wiedzą ekspercką lub obejmują taką wiedzę: prawo 
korzystania z takiej wiedzy eksperckiej w zakresie niezbędnym do korzystania z wyników 
w pełnym zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie oraz prawo udostępniania ich 
Wykonawcom lub podwykonawcom działającym w imieniu instytucji zamawiającej, w 
stosownych przypadkach z zastrzeżeniem podpisania przez nich odpowiednich 
zobowiązań do zachowania poufności; 

k) w przypadku gdy wyniki są dokumentami: 
(i)  prawo upoważniania do ponownego wykorzystywania tych dokumentów; „ponowne 

wykorzystywanie” oznacza wykorzystywanie przez osoby fizyczne lub prawne 
dokumentów do celów komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel, 
dla którego dokumenty te zostały stworzone; 

(ii) prawo do przechowywania i archiwizowania wyników zgodnie z zasadami 
zarządzania dokumentami, które to zasady mają zastosowanie do instytucji 
zarządzającej, w tym prawo do digitalizacji lub konwersji formatu do celów ochrony 
dokumentów lub nowego wykorzystywania;  

l) w przypadku gdy wyniki stanowią lub obejmują oprogramowanie, w tym kod źródłowy, kod 
obiektowy oraz, w stosownych przypadkach, dokumentację, materiały przygotowawcze i 
podręczniki, poza innymi prawami wspomnianymi w niniejszym artykule:  
(i) prawa użytkownika końcowego w odniesieniu do wszystkich sposobów wykorzystania 

przez Unię lub przez podwykonawców działających w jej imieniu, wynikającego z 
niniejszej Umowy i z intencji Stron; 

(ii) prawa do dekompilacji lub dekodowania oprogramowania; 
m) prawa do udzielenia stronom trzecim licencji na korzystanie z jakichkolwiek praw 

wyłącznych lub sposobów wykorzystania określonych w niniejszej Umowie, lub – w 
przypadku wcześniej istniejących praw, na korzystanie z których udzielono licencji – 
sublicencji w tym zakresie;  

n) w zakresie, w jakim Wykonawca może powołać się na autorskie prawa osobiste, prawo 
instytucji zamawiającej do publikowania wyników wraz z wskazaniem tożsamości twórców 
lub bez, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej, oraz prawo decydowania o tym, kiedy 
i czy wyniki można ujawnić i opublikować. 

 
Wykonawca gwarantuje, że Unia może korzystać z praw wyłącznych do wszystkich części 
wyników, czy to wytworzonych przez Wykonawcę, czy zawierających wcześniej istniejące 
materiały, oraz wykorzystywać te wyniki zgodnie z przewidzianymi sposobami.  
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Jeżeli wcześniej istniejące materiały są wprowadzane do wyników z własnej inicjatywy 
Wykonawcy, instytucja zamawiająca może przyjąć uzasadnione ograniczenia w odniesieniu 
do powyższego wykazu, pod warunkiem że przedmiotowe materiały są łatwe do 
zidentyfikowania i wyodrębnienia od reszty, nie odpowiadają istotnym elementom wyników 
oraz w razie potrzeby istnieją zadowalające rozwiązania zastępcze, które nie wiążą się z 
dodatkowymi kosztami dla instytucji zamawiającej. W takim przypadku Wykonawca wyraźnie 
informuje instytucję zamawiającą przed dokonaniem takiego wyboru, a instytucja zamawiająca 
ma prawo ten wybór odrzucić. 
 
5. Określenie wcześniej istniejących praw  
 
Przekazując wyniki, Wykonawca gwarantuje, że w przypadku jakiegokolwiek planowanego 
wykorzystania ich przez instytucję zamawiającą w granicach określonych w niniejszej Umowie 
wyniki i wcześniej istniejące materiały włączone do wyników są wolne od roszczeń twórców 
lub osób trzecich oraz że uzyskano wszystkie niezbędne wcześniej istniejące prawa lub 
licencje na korzystanie z tych praw.  
 
W tym celu Wykonawca sporządza wykaz wszystkich wcześniej istniejących praw do wyników 
uzyskanych w ramach niniejszej Umowy lub ich części, łącznie ze wskazaniem właścicieli 
praw. Jeżeli nie istnieją żadne wcześniej istniejące prawa do wyników, Wykonawca składa 
stosowne oświadczenie. Wykonawca dostarcza instytucji zamawiającej ten wykaz lub 
oświadczenie najpóźniej wraz z fakturą dotyczącą płatności salda. Dowody przyznania 
wcześniej istniejących praw  
 
6. Dowody przyznania wcześniej istniejących praw  
 
Na wniosek instytucji zamawiającej Wykonawca dostarcza dowody potwierdzające, że jest 
właścicielem wszystkich wcześniej istniejących praw znajdujących się w wykazie lub że ma 
prawo do korzystania z tych praw, z wyjątkiem praw posiadanych przez Unię lub praw, na 
korzystanie z których Unia udziela licencji. Instytucja zamawiająca może zażądać tych 
dowodów nawet po upływie okresu obowiązywania niniejszej Umowy. 
 
Dowody te mogą dotyczyć na przykład praw do: części innych dokumentów, ilustracji, grafik, 
dźwięków, muzyki, tabel, danych, oprogramowania, wynalazków technicznych, wiedzy 
eksperckiej, narzędzi do tworzenia oprogramowania, procedur, podprocedur  lub innych 
programów („technologii macierzystej”), koncepcji, projektów, instalacji lub dzieł sztuki, 
danych, materiałów źródłowych lub uzupełniających lub wszelkich innych części pochodzenia 
zewnętrznego. 
 
Dowody te muszą w stosownych przypadkach obejmować:  
 

a) nazwę i numer wersji oprogramowania;  
b) pełne dane dotyczące utworu i jego autora, kompozytora, muzyka, projektanta, twórcy, 

tłumacza, osoby wprowadzającej dane, grafika, wydawcy, redaktora, fotografa, 
producenta;  

c) kopię licencji na korzystanie z produktu lub umowy o przyznaniu Wykonawcy 
odnośnych praw lub odniesienie do takiej licencji;  

d) kopię umowy lub wyciąg z umowy o pracę potwierdzające przyznanie mu odnośnych 
praw w przypadku gdy części wyników zostały wytworzone przez personel 
Wykonawcy;  

e) tekst klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności, jeżeli takowa istnieje.  
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Przedstawienie dokumentów potwierdzających nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków w 
przypadku stwierdzenia, że nie posiada on niezbędnych praw, niezależnie od tego, kto i kiedy 
ujawnia ten fakt.  
 
Wykonawca gwarantuje także, że posiada odnośne prawa lub uprawnienia niezbędne do 
przekazania praw i że dokonał wszelkich opłat, w tym opłat na rzecz organizacji zbiorowego 
zarządzania, związanych z ostatecznymi wynikami, lub sprawdził, że opłaty te zostały 
uiszczone. 
 
7. Cytowanie utworów w wyniku 
 
W wyniku Wykonawca wyraźnie zaznacza wszystkie cytaty z istniejących utworów. Pełne 
odesłanie powinno w stosownych przypadkach zawierać następujące informacje: imię i 
nazwisko autora, tytuł utworu, datę i miejsce publikacji, datę powstania, adres internetowy 
publikacji, numer, nakład i inne informacje pozwalające na łatwą identyfikację jego 
pochodzenia.  
 
8. Autorskie prawa osobiste twórców 
 
Dostarczając wyniki, Wykonawca gwarantuje, że twórcy, na podstawie przysługujących im 
autorskich praw osobistych wynikających z praw autorskich, nie sprzeciwią się:  
 

a) wymienianiu lub niewymienianiu ich nazwisk przy publicznym prezentowaniu wyników;  
b) ujawnieniu lub nieujawnieniu wyników po dostarczeniu ich ostatecznej wersji instytucji 

zamawiającej;  
c) dostosowaniu wyników, chyba że odbywa się to w sposób, który mógłby zaważyć na 

honorze lub reputacji twórcy.  
 

W przypadku możliwości istnienia autorskich praw osobistych do części wyników chronionych 
prawem autorskim Wykonawca uzyskuje od twórców zgodę na przyznanie lub zrzeczenie się 
odnośnych autorskich praw osobistych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
prawnymi i jest gotów dostarczyć na żądanie dowody w postaci dokumentów.  
 
9. Prawa do wizerunku i nagrania dźwiękowe  
 
W przypadku gdy w wyniku pojawiają się osoby fizyczne lub ich głos lub jakikolwiek inny 
element prywatności zarejestrowany jest w sposób pozwalający na zidentyfikowanie tych 
osób, Wykonawca uzyskuje oświadczenia tych osób (lub w przypadku małoletnich – osób 
sprawujących władzę rodzicielską), w których wyrażają one zgodę na wykorzystanie ich 
wizerunku, głosu lub elementu prywatności w opisany sposób, oraz na wniosek instytucji 
zamawiającej przedstawia jej kopię tej zgody. Wykonawca podejmuje niezbędne środki w celu 
uzyskania takiej zgody zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.  
 
10. Informacja o prawach autorskich dotycząca wcześniej istniejących praw 
 
Jeżeli Wykonawca zachowuje wcześniej istniejące prawa do części wyników, w przypadku gdy 
wynik taki wykorzystywany jest w sposób określony w art. I.15 ust. 1, należy zamieścić 
następującą klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności: „© – rok – Unia Europejska. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. Prawa do niektórych części zostały udzielone UE w drodze licencji 
warunkowo” lub dowolną inną równoznaczną klauzulę, którą instytucja zamawiająca może 
uznać za najstosowniejszą lub którą Strony mogą uzgadniać w każdym przypadku z osobna. 
Nie dotyczy to sytuacji, w której zamieszczenie takiej klauzuli byłoby niemożliwe, zwłaszcza 
ze względów praktycznych. 
 
11. Widoczność finansowania Unii i klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności 
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Wykorzystując wyniki, Wykonawca oświadcza, że powstały one w ramach umowy z Unią i że 
wyrażone opinie są wyłącznie opiniami Wykonawcy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska 
instytucji zamawiającej. Instytucja zamawiająca może odstąpić od tego wymogu na piśmie lub 
dostarczyć tekst klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności.  
 
 
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.  

 
3. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu swoim i swoich pracowników do nieużywania 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, a także 
żadnych wyników świadczonych przez niego usług bez uprzedniej pisemnej zgody 
Parlamentu Europejskiego. 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 – OCHRONA DANYCH 
 
1. Przetwarzanie danych osobowych przez Parlament Europejski podlega rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych 
(Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39). 

 
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę w imieniu Parlamentu 
Europejskiego również podlega rozporządzeniu (UE) 2018/1725, a Wykonawca 
wywiązuje się ze wszystkich obowiązków wynikających z tego rozporządzenia. 
Wykonawca i jego podwykonawcy zajmujący się przetwarzaniem w imieniu Parlamentu 
Europejskiego są „podmiotami przetwarzającymi” w rozumieniu art. 3 pkt 12 tego 
rozporządzenia. 

 
Jakiekolwiek inne przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę w związku z 
niniejszym zamówieniem podlega rozporządzeniu 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 
(Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1). Z zastrzeżeniem innych przypadków przewidzianych w 
tym rozporządzeniu przetwarzanie danych osobowych w związku z niniejszym 
zamówieniem jest dozwolone wyłącznie, jeśli jest konieczne do jego wykonania.  
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2. Kolejne ustępy mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez 
Wykonawcę w imieniu Parlamentu Europejskiego w zakresie, w jakim niniejsza Umowa 
przewiduje takie przetwarzanie. 

 
3. Serwery i inny sprzęt wykorzystywany do przetwarzania danych do celów wykonania 

niniejszej Umowy znajdują się na terytorium objętym geograficznym zakresem 
stosowania rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub na terytorium państwa trzeciego, co do 
którego Komisja zdecydowała zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679, że 
zapewnia ono na całym swoim terytorium, na jego części lub w co najmniej jednym 
określonym sektorze odpowiedni poziom ochrony, i są one wyłącznie dostępne z tego 
terytorium. W razie braku takiej decyzji umieszczenie serwerów i innego sprzętu do 
przetwarzania danych na terytorium państwa trzeciego jest możliwe jedynie na 
warunkach określonych w art. 48 i 50 rozporządzenia (UE) 2018/1725.  

 
4. Wykonawca może podejmować działania wyłącznie na podstawie udokumentowanych 

poleceń administratora danych określonego w art. I.13 ust. 1, w tym w odniesieniu do 
przekazywania danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom 
międzynarodowym, chyba że jest do tego zobowiązany na mocy prawa Unii lub państwa 
członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed 
rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora danych o 
tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 
na ważny interes publiczny 

 
Wykonawca powiadamia administratora danych o istotnych naruszeniach ochrony 
danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu, w 
którym Wykonawca dowiedział się o takim naruszeniu. W tak ich przypadkach 
Wykonawca podaje administratorowi danych co najmniej poniższe informacje:  
 
a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 
wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą, oraz kategorii 
i przybliżonej liczby wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;  
 
b) prawdopodobne skutki naruszenia; 
 
c) środki podjęte lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu, w tym, w stosownych 
przypadkach, środki służące złagodzeniu jego możliwych niekorzystnych skutków. 

 
Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia administratora danych, jeżeli jego 
zdaniem polecenie jest sprzeczne z tym rozporządzeniem lub innymi przepisami unijnymi 
lub przepisami państw członkowskich dotyczącymi ochrony danych.  

 
5. Wykonawca dopilnowuje, by wszystkie umowy o przetwarzanie danych, które zawiera z 

podwykonawcami w imieniu Parlamentu Europejskiego, zawierały takie same obowiązki 
w zakresie ochrony danych, jak obowiązki określone w niniejszej Umowie. Wykonawca 
dostarcza Parlamentowi Europejskiemu kopię tych umów. 

 
6. Wykonawca:  
 
a) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się 

do zachowania poufności lub podlegały właściwemu prawnemu obowiązkowi 
zachowania poufności oraz udziela im dostępu do danych osobowych w zakresie 
absolutnie niezbędnym do wykonywania niniejszej Umowy, zarządzania nią oraz jej 
monitorowania;  
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b) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dzięki odpowiednim środkom technicznym i 
organizacyjnym wspomaga administratora danych, o ile jest to możliwe, w wywiązaniu 
się z ciążącego na nim obowiązku reagowania na wnioski związane z wykonywaniem 
praw osób, których dane dotyczą; 

 
c) wspomaga administratora danych w zapewnianiu zgodności z obowiązkami nałożonymi 

przez prawo unijne, w szczególności art. 14–25 i art. 33–41 rozporządzenia (UE) 
2018/1725, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji dostępnych 
Wykonawcy;  

 
d) zależnie od decyzji administratora danych usuwa lub zwraca administratorowi danych – 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu 
maszynowego formacie – wszystkie dane osobowe po zakończeniu świadczenia usług 
związanych z przetwarzaniem oraz usuwa wszelkie kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego wymaga dłuższego okresu przechowywania danych 
osobowych;  

 
e) udostępnia administratorowi danych wszelkie informacje dowodzące przestrzegania 

obowiązków określonych w niniejszym artykule, w szczególności w odniesieniu do 
podjętych przez niego środków, oraz umożliwia Europejskiemu Inspektorowi Ochrony 
Danych, administratorowi danych lub innemu audytorowi upoważnionemu przez 
administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i wnosi w nie swój wkład.  

 
7. Wykonawca wprowadza odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu 

zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, w tym m.in. w 
stosownych przypadkach: 

 
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;  
 
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i  odporności 
systemów i usług przetwarzania;  
 
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich 

w razie incydentu fizycznego lub technicznego;  
 
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych 

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;  
 
e) środki podjęte w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym 

z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub 
dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych 
w inny sposób. 

 
8. Wykonawca dopilnowuje, by każda działająca w jego imieniu osoba fizyczna, która 

posiada dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie 
administratora danych, chyba że jest do tego zobowiązana na mocy prawa Unii.  

 
9. Wykonawca bezzwłocznie powiadamia administratora danych o wszelkich wiążących 

prawnie żądaniach ujawnienia danych osobowych przetwarzanych w imieniu 
administratora danych wystosowanych przez krajowy organ publiczny, w tym organ 
państwa trzeciego.  

 
10 Parlament Europejski zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy Wykonawca przestrzega 

obowiązków i wdraża środki przewidziane w niniejszym artykule.  
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ARTYKUŁ II.12 – 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.13 – 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 opublikowanym lub rozpowszechnionym musi towarzyszyć 
adnotacja, że wyrażone w nich opinie odzwierciedlają jedynie poglądy Wykonawcy i nie 
stanowią formalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.  

 
3. Wykorzystanie informacji, które Wykonawca zdobył przy okazji Umowy do celów innych 

niż wykonanie Umowy jest zabronione bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej i pisemnej 
zgody Parlamentu Europejskiego. 
 

4. Wszelkie informacje i dokumenty przekazywanie Wykonawcy lub podwykonawcom w 
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także wszelkie uzyskane w związku z jej 
wykonywaniem wyniki uznaje się za objęte Protokołem (nr 7) w sprawie przywilejów i 
immunitetów Unii Europejskiej w odniesieniu do nietykalności archiwów. Ma to również 
zastosowanie do wszelkich danych przetwarzanych w imieniu administratora danych, a 
także do serwerów i innego sprzętu do przetwarzania danych, o których mowa w art. II.11 
ust. 3. 
 
Jeżeli organy krajowe lub jakakolwiek inna strona trzecia zażądają dostępu do takich 
informacji, dokumentów, wyników, danych, serwerów lub sprzętu, Wykonawca lub 
podwykonawcy odmawiają takiego dostępu, odsyłają wnioskodawcę do Parlamentu 
Europejskiego i informują Parlament Europejski o takim wniosku.  

 
 
ARTYKUŁ II.14 - UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU LUB USŁUG NALEŻĄCYCH DO 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
 
1. Korzystanie ze sprzętu telefonicznego, informatycznego i biurowego i/lub innych usług 

udostępnionych Wykonawcy i jego pracownikom, określonych w specyfikacji, jest 
ograniczone wyłącznie do celów zawodowych.   
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2. Parlament Europejski zastrzega sobie prawo, nie naruszając zasad mających 
zastosowanie do ochrony prywatności i tajemnic przedsiębiorstwa, do przeprowadzenia 
w dowolnym momencie kontroli użytkowania tego sprzętu i/lub usług przez Wykonawcę 
lub jego pracowników. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania 
swoich pracowników o tym prawie, przysługującym Parlamentowi Europejskiemu. 

 
3. W przypadku użytkowania w celach niezawodowych lub innych rodzajów niewłaściwego 

użytkowania do Wykonawcy skierowane zostanie ostrzeżenie. Jeżeli problem się 
powtórzy, sprzęt i/lub dostęp do usług zostanie odebrany. W przypadku problemu 
uznanego przez Parlament Europejski za poważny, Parlament może odebrać sprzęt i/lub 
dostęp do usług bez uprzedniego ostrzeżenia.  

 
4. Odpowiedzialność Wykonawcy w przypadku szkody spowodowanej użytkowaniem, o 

którym mowa w poprzednim akapicie, podlega przepisom artykułów I.10 i II.2. Parlament 
Europejski może w szczególności zastosować środki przewidziane w art. I.10 ust. 1 w celu 
należytego zadośćuczynienia poniesionym szkodom. 

 
 
ARTYKUŁ II.15 – POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NALEŻĄCYCH DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO MATERIAŁÓW, PRZEDMIOTÓW, URZĄDZEŃ, RYSUNKÓW, 
PRÓBEK, SPRZĘTU, WZORÓW, SZABLONÓW, WZORNIKÓW I OPROGRAMOWANIA 
 
1. Wykonawca odpowiada za zgubienie lub usterki należących do Parlamentu Europejskiego 

materiałów, przedmiotów, urządzeń, rysunków, próbek, sprzętu, wzorów, szab lonów, 
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 zagubieniem 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 zgubienia 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.16 – 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. 
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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. 
 
 
ARTYKUŁ II.17 – 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 lub dowolna osoba, która ponosi nieograniczoną 

odpowiedzialność za długi Wykonawcy, znajduje się w jednej z sytuacji 
przewidzianych w art. 136 ust. 1 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego; 

 
b) jeżeli Wykonawca lub dowolna osoba w rozumieniu art. 136 ust. 4 lit. a) i c) 

rozporządzenia finansowego znajduje się w jednej z sytuacji przewidzianych w art. 
136 ust. 1 lit. c)–h) lub art. 136 ust. 2 rozporządzenia finansowego; 

 
c) jeżeli Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z prawa ochrony 

środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, ustanowionych w przepisach unijnych, 
krajowych, układach zbiorowych bądź w przepisach międzynarodowego prawa 
ochrony środowiska, międzynarodowego prawa socjalnego i międzynarodowego 
prawa pracy wymienionych w załączniku X do dyrektywy 2014/24/UE;  

 
d) jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji, która może stanowić konflikt interesów 

lub sprzeczność interesów zawodowych, o których mowa w art. II.8; 
 
e) jeżeli Wykonawca złożył fałszywe oświadczenie przy podawaniu informacji 

wymaganych w celu dopuszczenia do udziału w procedurze lub jeżeli nie podał tych 
informacji; 

 
f) jeżeli zmiana sytuacji prawnej, finansowej, technicznej lub organizacyjnej 

Wykonawcy może – w opinii Parlamentu Europejskiego – znacząco wpłynąć na 
wykonanie Umowy; 

 
g) jeżeli Wykonawca z własnej winy nie może uzyskać któregokolwiek zezwolenia 

niezbędnego do wykonania Umowy; 
 
h) 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 
15 dni kalendarzowych po jego wysłaniu; 
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i) jeżeli na Wykonawcę została nałożona kara na mocy art. 138 rozporządzenia 
finansowego; 

 
j) jeżeli po udzieleniu zamówienia okazało się, że procedura udzielania zamówienia 

lub wykonywania Umowy jest obarczona istotnymi błędami, nieprawidłowościami, 
korupcją lub nadużyciami; jeżeli błędy, nieprawidłowości, korupcja 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, korupcji lub nadużyć. 

 
k) jeżeli zasadnicze zmiany wynikające z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 

Europejskiej wpłyną na leżące u podstaw Umowy założenia Stron w taki sposób, że 
nie będzie można dłużej racjonalnie oczekiwać od Parlamentu Europejskiego 
kontynuowania Umowy lub jej kontynuowanie będzie sprzeczne z jego 
zobowiązaniami prawnymi. 

 
2. W przypadku działania siły wyższej zgłoszonym zgodnie z art. II.16 każda z umawiających 

się Stron może rozwiązać Umowę, jeżeli nie można zapewnić jej wykonania w terminie 
odpowiadającym co najmniej jednej piątej czasu wskazanego odpowiednio w Warunkach 
szczególnych. 

 
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 od dnia 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 świadczenia usług. Niezwłocznie 
po otrzymaniu pisma rozwiązującego Umowę 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 chwili, w której rozwiązanie Umowy stało się skuteczne, w terminie 
nieprzekraczającym 60 dni kalendarzowych od tej chwili. 
 

b) Parlament Europejski może domagać się odszkodowania za wszelkie poniesione 
straty, szkody bezpośrednie lub pośrednie i/lub spowodowane zniszczenia i przystąpić 
do odzyskiwania wszelkich kwot wypłaconych Wykonawcy w ramach Umowy.  
 

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 
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wykonywania tych usług, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub zabezpieczeń 
przyznanych Parlamentowi Europejskiemu w niniejszej Umowie. 
 

d) Po rozwiązaniu Umowy Parlament Europejski może nałożyć kary administracyjne i 
finansowe na warunkach określonych w art. 136 do 141 rozporządzenia finansowego. 

 
 
ARTYKUŁ II.18 – 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 15 dni kalendarzowych, czy akceptuje 

eksperta, a w przypadku odmowy – przedstawić kontrpropozycję, która wymaga 
odpowiedzi w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty jej przekazania. Do wymiany 
korespondencji stosuje się listy polecone z potwierdzeniem odbioru.  

 
3. Jeżeli obie Strony nie osiągną porozumienia, Strona  zgłaszająca zastrzeżenia kieruje 

sprawę do właściwego sądu zgodnie z art. I.12 i – w razie potrzeby – zwraca się do sądu 
o wyznaczenie eksperta. 

 
 
ARTYKUŁ II.19 – KARY ADMINISTRACYJNE I FINANSOWE 
 
1. Parlament Europejski może nałożyć kary administracyjne lub  finansowe w następujących 

przypadkach: 
 
a) Wykonawca znajduje się w sytuacji wykluczenia stwierdzonej zgodnie z art. 136 

rozporządzenia finansowego;  
b) Wykonawca dopuścił się złożenia fałszywego oświadczenia przy podawaniu informacji 

wymaganych przez Parlament Europejski jako warunek udziału w procedurze 
przetargowej lub też nie złożył tych informacji. 

 
Jednakże we wszystkich przypadkach Parlament Europejski lub panel określony w art. 
143 rozporządzenia finansowego 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; i/lub 
b) nałożenie na Wykonawcę kar finansowych do 10 % wartości przedmiotowego 

zamówienia i/lub 
c)  opublikowanie nazwiska/nazwy Wykonawcy, sytuacji wykluczenia i czasu trwania 

wykluczenia zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia finansowego. 
 
 
ARTYKUŁ II.20 – KONTROLE I AUDYTY 
 
1. Na mocy art. 257 rozporządzenia finansowego od chwili podpisania Umowy i w ciągu 

pięciu lat od wypłaty salda Europejski Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony do 



 

 26/28  

kontrolowania dokumentów osób fizycznych lub prawnych otrzymujących płatności z 
budżetu Unii Europejskiej. 

 
2. Parlament Europejski, wybrany przez niego organ zewnętrzny lub w przypadku 

przetwarzania danych osobowych Europejski Inspektor Ochrony Danych 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 (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2) i 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 
11 września 2013 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1) 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 (UE) 2018/1725, a także z art. 57 rozporządzenia 

finansowego na potrzeby ochrony interesów finansowych Unii dane osobowe, o których 
mowa w art. I.13, mogą zostać przekazane służbom audytu wewnętrznego, 
Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, zespołowi ustanowionemu na mocy art. 
143 rozporządzenia finansowego lub Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych. 

 
 
ARTYKUŁ II.21 – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO I POSTANOWIENIA SOCJALNE 
 
1. Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezbędnych inspekcji 

i kontroli bezpośrednio u Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy przestrzega on wymogów 
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, o których 
mowa w art. I.7. Inspekcje i kontrole przeprowadzić może częściowo lub w całości organ 
zewnętrzny należycie umocowany przez Parlament Europejski.   

 
2. 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.21a – PRZEPISY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA 
 
1. W ramach wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

przestrzegania norm krajowych i wewnętrznych w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
obowiązujących w odniesieniu do dostępu do budynków, pomieszczeń i (lub) wstępu na 
odbywające się wydarzenia w Parlamencie Europejskim, a także wszelkich innych 
wprowadzonych podobnych ograniczeń, oraz do dopilnowania, by wszystkie osoby 
działające w jego imieniu spełniały te normy. Wykonawca ma świadomość, że 
przestrzeganie tych norm może obejmować – nie ograniczając się jednak wyłącznie do 
tego – obowiązek uzyskania od odpowiednich służb Parlamentu Europejskiego i (lub) 
władz krajowych poświadczenia bezpieczeństwa dla niego samego i wszystkich osób 
działających w jego imieniu w ramach wykonywania Umowy. 
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2. Wykonawca musi współpracować z właściwym działem bezpieczeństwa Parlamentu 
Europejskiego, aby wspierać go w wykonywaniu jego uprawnień i zadań. Współpraca ta 
obejmuje – nie ograniczając się jednak wyłącznie do tego – spoczywający na Wykonawcy 
obowiązek natychmiastowego poinformowania właściwego działu o każdej zmianie składu 
osób działających w imieniu Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy, a także o 
każdym wydarzeniu, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu Parlamentu Europejskiego. 

 
3. W przypadku gdy osoba działająca w imieniu Wykonawcy, która miała uzyskać dostęp do 

budynków, pomieszczeń i (lub) wstęp na odbywające się wydarzenia w Parlamencie 
Europejskim, nie otrzyma akredytacji lub poświadczenia bezpieczeństwa,  bądź je utraci, 
Wykonawca bezzwłocznie zastępuje taką osobę. Każde inne uchybienie obowiązującym 
normom bezpieczeństwa i ochrony daje Parlamentowi Europejskiemu prawo do 
wyegzekwowania zastąpienia danej osoby. Personel zastępujący musi posiadać 
niezbędne akredytacje i poświadczenia bezpieczeństwa 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. 

 
4. Każde uchybienie ze strony Wykonawcy obowiązkom dotyczącym bezpieczeństwa i (lub) 

odmowa poddania się procedurze akredytacji i (lub) poświadczenia bezpieczeństwa 
umożliwia Parlamentowi Europejskiemu rozwiązanie ninie jszej Umowy bez 
wypowiedzenia.” 

 
 
ARTYKUŁ II.22 – 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. Jeśli właściwy sąd stwierdzi nieważność lub niewiążący charakter jakiegokolwiek 

postanowienia niniejszej Umowy, pozostałe jej postanowienia 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 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 
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Susanne ALTENBERG 

       Dyrektor Biura 


