Umowa nr ……… /2017
zawarta w dniu ....................................... 2017 roku w Warszawie pomiędzy:

Ośrodkiem
Przetwarzania
Informacji
–
Państwowym
Instytutem
Badawczym,
z
siedzibą
w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090,
reprezentowanym przez dr Olafa Gajla – Dyrektora,
zwanym dalej “Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………….
zwanym dalej “Wykonawcą”
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o symbolu
……………….…, prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro”,
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 12/2016 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu
Badawczego z dnia 20 września 2016 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 17.02.2017 r.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz wskazanych
pracowników Zamawiającego szkolenia zawodowego z obszaru IT zwanego dalej „Szkoleniem”,
o tematyce i zakresie szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, o którym mowa
w ust. 4.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie
do należytego przeprowadzenia Szkolenia objętego przedmiotem umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym, warunkami i osobami
z odpowiednimi uprawnieniami oraz kwalifikacjami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Szkolenie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ)
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Ofertą Wykonawcy z dnia …………………………… r.,
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
1. Szkolenie, w którym będą uczestniczyć pracownicy Zamawiającego ma charakter zamknięty.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Szkolenie w terminie do 30 marca 2018 r.
3. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
przeprowadzenia
Szkolenia
w
Warszawie,
…………………………………………………………………..*.
4. Liczba godzin Szkolenia oraz zakres tematyczny powinny być zgodne z zaleceniami Zamawiającego
opisanymi w OPZ.
5. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie potrzebnym dla realizacji przedmiotu
umowy, a w szczególności udzielić wszelkich informacji, wskazówek i wyjaśnień koniecznych dla
prawidłowego wykonania umowy, a także przekazać Wykonawcy imienną listę uczestników w terminie do
3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

*

Zapis zostanie uzupełniony o dokładny adres miejsca wskazanego w ofercie wykonawcy, w którym odbędzie się Szkolenie.
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§3
Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu umowy do:
1. Przedstawienia Zamawiającemu programu Szkolenia, w tym:
- w przypadkach odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – informowania o odwołaniu
zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności.
2. Sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników Szkolenia, poprzez prowadzenie imiennych list
obecności uczestników Szkolenia, oznaczonych poprawnie logotypami Funduszy Europejskich oraz Unii
Europejskiej właściwymi dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz przekazanie ich Zamawiającemu
po zakończeniu Szkolenia.
3. Zakończenia Szkolenia poprzez wydanie każdemu z uczestników imiennego zaświadczenia lub innego
dokumentu potwierdzającego ukończenie Szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, prawidłowo oznaczonego
logotypami Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej właściwymi dla Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa.
4. Zapewnienia sprzętu i odpowiedniej sali wykładowo-szkoleniowej niezbędnych do realizacji Szkolenia.
5. Zapewnienia i przekazania na własność każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych niezbędnych
do realizacji Szkolenia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w OPZ.
6. Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników Szkolenia, każdego dnia Szkolenia zgodnie
z OPZ, w tym posiłki wegetariańskie - liczba zostanie przekazana nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem
szkolenia.
§4
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1. Dokonywania kontroli przebiegu Szkolenia, w każdym czasie trwania Szkolenia, w zakresie realizacji
programu Szkolenia na warunkach przedstawionych w ofercie złożonej przez Wykonawcę oraz obecności
osób uczestniczących w szkoleniu.
2. Skierowania na Szkolenie osób zatrudnionych u Zamawiającego, zastrzegając sobie jednocześnie
możliwość dokonywania zmian osobowych wśród wskazanych uczestników Szkolenia
w dowolnym terminie przed rozpoczęciem tego Szkolenia.
§5
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w postanowieniach niniejszej
umowy oraz w załączniku nr 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ……………… zł brutto za
jedną osobę przeszkoloną, tj. łączne w wysokości ………………………… zł brutto (słownie: …………………………).
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za 11 przeszkolonych osób.
2. Należność, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i na rachunek bankowy tam
wskazany, z zastrzeżeniem ust.3 i 4.
3. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, w terminie do 7
dni od dnia podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru prawidłowo
wykonanego Szkolenia, które nastąpi po jego wykonaniu w całości, nie później niż 3 dni po zakończeniu
Szkolenia.
5. Za datę rozliczenia umowy Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest
zapłacić za realizację przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tego tytułu,
w tym roszczenia z tytułu udostępnienia Zamawiającemu materiałów szkoleniowych zgodnie z niniejszą
umową, koszt wynagrodzenia trenera, wynajęcia sal wykładowych, zapewnienia posiłków itp.
7. Usługi świadczone w ramach umowy są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
z budżetu państwa oraz ze środków dotacji celowej OPI PIB.
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§6
1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu umowy nie naruszy jakichkolwiek praw autorskich, praw
producenta, praw własności przemysłowej, ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku wystąpienia
przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu korzystania z materiałów szkoleniowych
lub rozwiązań dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje wszystkie koszty poniesione przez
Zamawiającego w celu zaspokojenia zgłoszonych do niego roszczeń. Wykonawca jednocześnie oświadcza, że
jest uprawniony do rozpowszechniania materiałów szkoleniowych, wśród uczestników szkoleń. Wykonawca
jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do rozpowszechniania autoryzowanych materiałów szkoleniowych,
wśród uczestników szkoleń.
2. Z dniem podpisania protokołu odbioru Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej i niewyłącznej
licencji do autorskich materiałów szkoleniowych Wykonawcy oraz autoryzowanych materiałów szkoleniowych
przekazanych uczestnikom szkolenia/ szkoleń zgodnie z ust. 3.
3. Uczestnicy szkolenia/ szkoleń mogą korzystać z autorskich materiałów szkoleniowych dostarczonych im
w czasie szkolenia/ szkoleń wyłącznie do osobistego użytku w kraju lub zagranicą oraz wyłącznie do
wewnętrznego użytku przez pracowników Zamawiającego na poniższych polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia – utrwalanie na nośnikach elektronicznych, wprowadzanie do
pamięci komputera, wytwarzanie egzemplarzy prezentacji techniką drukarską, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, jak również poprzez elektroniczne przesłanie danych,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem
oryginału albo egzemplarzy pracownikom Zamawiającego,
c) w zakresie rozpowszechniania – udostępnianie prezentacji i materiałów szkoleniowych w taki sposób,
aby każdy pracownik Zamawiającego mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach:
a) zmiany stawki podatku VAT, wówczas zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy,
b) zmiany trenera wskazanego w ofercie w związku z przypadkami losowymi nie dającymi się wcześniej
przewidzieć. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania trenera
spełniającego wymagania określone w Ogłoszeniu o planowanym zamówieniu. Zmiana ta
w każdym przypadku wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za Szkolenie
zaplanowane, a niewykonane, w szczególności za utracone z tego tytułu korzyści Wykonawcy.

1.

2.

§8
W każdym przypadku, w którym Zamawiający z mocy obowiązujących przepisów prawa lub postanowień
umowy ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i skorzysta z tego
prawa, może również żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznej kwoty
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1.
W razie niewykonania przedmiotu umowy w całości, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1. Przez
niewykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją niewykonanie Szkolenia.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa
tel.: +4822 570 14 00, fax: +4822 825 33 19, http://www.opi.org.pl, e-mail: opi@opi.org.pl
Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 006746090, NIP: 525-000-91-40

3.

4.
5.

W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy
stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nienależytego wykonania umowy. Przez nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją w szczególności: niewykonanie Szkolenia zgodnie
z programem Szkolenia, niezapewnienie trenera o kwalifikacjach określonych w OPZ, brak zapewnienia
usług cateringowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub inne niewykonanie Szkolenia zgodnie
z OPZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
1. Osobami uprawnionymi do współpracy przy realizacji Umowy są:
ze strony Zamawiającego – ………………………………, tel. ……………….., e-mail: …………………………….
ze strony Wykonawcy - …………., tel. ……….., e-mail: ………………..
2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany upoważnionych osób wymienionych w ust. 1
w kontaktach. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do
współpracy Strona, dokonująca zmiany jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

§ 10
Strony ustalają, że w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiającemu przysługuje
prawo natychmiastowego rozwiązania umowy.
O stwierdzeniu niewypełnienia warunków umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę w formie pisemnej.
Za rażące naruszenie umowy uważa się w szczególności:
a) niedotrzymanie terminu realizacji Szkolenia ustalonego zgodnie z umową,
b) zatrudnienie przy realizacji przedmiotu umowy kadry nie posiadającej niezbędnych kwalifikacji do
realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ i ofercie
Wykonawcy,
c) niezrealizowanie programu Szkolenia lub nienależyte jego realizowanie,
d) realizację Szkolenia w grupach o większej liczbie uczestników niż określona w OPZ,
e) nieudostępnienie lub nienależyte przygotowanie materiałów szkoleniowych i prezentacji na
warunkach określonych w umowie.
§ 11
Zamawiający jako podmiot uprawniony do administrowania danymi osobowymi pracowników
skierowanych na Szkolenie powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w celu realizacji
Umowy. Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje: imiona i nazwiska uczestników
Szkolenia.
W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do
zastosowania przy ich przetwarzaniu wszelkich środków technicznych i organizacyjnych przewidzianych
dla administratora danych w art. 36-39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(dalej: Ustawa) oraz do przestrzegania wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (dalej: Rozporządzenie). W zakresie
przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych
w rozumieniu Ustawy.
Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych wynikających
z Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz przed uzgodnieniem z nim
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treści umowy powierzenia między Wykonawcą a osoba trzecią – w zakresie powierzanego zakresu danych,
celu ich powierzania i zobowiązania tej strony do zapewnienia środków ochrony danych.
4. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający imienne
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia
upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia.
5. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych, o których mowa w ust. 1, w związku z wykonywaniem Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione zostały przeszkolone z zasad ochrony danych osobowych.
Osoby upoważnione nie mogą wykonywać nie wskazanych w nadanym im upoważnieniu operacji na
danych, ani posiadać prawa dostępu do danych w zakresie szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub
też przetwarzać danych w celu innym, niż ten, do którego zostały upoważnione. Za działania osób
upoważnionych przez Wykonawcę, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
7. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa w ust. 1,
powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej
staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami Ustawy oraz wymogami Rozporządzenia.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji na temat
przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę, a w szczególności do niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków
dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach
naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także
o wszelkich czynnościach związanych z niniejszą Umową, prowadzonych przed Generalnym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.
10. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane
powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania Umowy, w terminie ustalonym przez Strony nie
później jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o
zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz
zabezpieczania danych osobowych,
b) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego, dotyczących poprawy jakości
zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, o ile zalecenia te są zgodne
z Ustawą oraz Rozporządzeniem.
11. Wykonawca oświadcza, iż:
a) wszelkie dane osobowe, które w trakcie trwania Umowy otrzyma od Zamawiającego będzie
wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej Umowy,
b) dane osobowe nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim,
c) zapoznał się z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia
i zapewni bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
d) po zakończeniu realizacji Umowy lub wcześniej na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca
zwróci wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w przypadku sporządzenia
dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, które nie zostały zwrócone
Zamawiającemu.
§ 12
1.

2.

Wykonawca nie może bez zgody uprzedniej Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym
wierzytelności z niej wynikających.
Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej, za wyjątkiem zmian
określonych w § 9.
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3.

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy kodeks cywilny, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Umowa została
ze stron.

sporządzona

w

dwóch

§ 14
jednobrzmiących

Zamawiający

………..................................

egzemplarzach,

po

jednym

dla

Wykonawca

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

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dn. …………………………. r.
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każdej

