
 

                                                                                                         
     
 

Umowa nr ……./2020 

 

 

zawarta w dniu ……………………….. w Warszawie, pomiędzy: 

Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB), 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 Joannę Kuszlik-Cichosz – Zastępcę dyrektora ds. administracji, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

o następującej treści: 
 
I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani  

są Stroną, występujący łącznie – Stronami. 

II. Zamówienia publicznego i wyboru Wykonawcy dokonał Zamawiający 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 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja pięciu filmów animowanych 3D 

promujących RAD-on – zintegrowaną platformę informacyjną zawierającą dane  



 

 

z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, przy wykorzystaniu technik 

komputerowych – dalej również jako: „dzieło”.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dochować szczególnej staranności i wykonać dzieło o wysokim 

poziomie artystycznym i technicznym. Dzieło zostanie wykonane zgodnie z treścią 

Ogłoszenia o planowanym zamówieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą 

złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do zapewnienia dobrej jakości materiałów  

i sprzętu, niezbędnych do wykonania dzieła zgodnie z treścią § 1 umowy. 

2. W ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu (w jego siedzibie lub poprzez wideokonferencję) pięć pomysłów 

kreatywnych i storyboardów dla każdego z filmów. Materiały (pomysły kreatywne  

i storyboardy) zostaną przesłane Zamawiającemu w formie elektronicznej – e-mailem,  

na nośniku pendrive lub poprzez serwer FTP. W przypadku serwera FTP, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu  dostęp do serwera, w celu skopiowania plików.  

3. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje lub zgłosi uwagi Wykonawcy do 

przedstawionych pomysłów kreatywnych i storyboardów. Zamawiający powiadomi o tym 

Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca ma 5 dni roboczych na 

dokonanie korekt i przedstawienie Zamawiającemu ostatecznych propozycji pięciu 

pomysłów kreatywnych i storyboardów dla każdego z filmów. Zamawiający w ciągu 3 dni 

roboczych przekaże Wykonawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, akceptację 

ostatecznych propozycji pięciu pomysłów kreatywnych i storyboardów dla każdego  

z filmów. 

4. Wykonawca w ciągu 20 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji, 

zorganizuje prezentację dzieła w siedzibie Zamawiającego lub poprzez wideokonferencję.  

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia dzieła w jeden ze wskazanych w ust. 4 

sposobów, Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag i poprawek. 

Zamawiający przekaże je za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca 

zobowiązuje się nanieść poprawki w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego i dostarczyć mu ostateczne wersje dzieła zapisane na nośniku pendrive lub 

pobrane z serwera FTP. W przypadku serwera FTP, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu  dostęp do serwera, w celu skopiowania plików. 

6. Z przekazania ostatecznej wersji dzieła Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru,  

w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia dzieła Zamawiającemu. Za datę 



 

 

wykonania dzieła, będącego przedmiotem Umowy, uważa się dzień podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru.  

7. Wykonawca na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie współpracował  

z Zamawiającym. 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych 

do  należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

     Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot umowy będzie Utworem,  

zgodnie z art. 1  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

będzie stworzony samodzielnie, będzie miał charakter indywidualny i nie będzie naruszać 

praw osób trzecich. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe oraz zezwolenie na korzystanie i rozporządzanie prawami 

zależnymi do Utworu nieograniczone czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania na 

następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, 

standardu, systemu i formatu; 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone  

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, wprowadzenie do sieci, w tym sieci Internet; 

d) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach; 

e) wprowadzanie zmiany do całości lub do dowolnych fragmentów; 

f) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci Internet; 

g) podjęcie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby 

egzemplarzy utworów zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu.  

3. Zamawiający nabywa na mocy Umowy prawo dalszej odsprzedaży utworu w zakresie 

nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy, a także wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.  



 

 

4. Przeniesienie praw autorskich majątkowych nastąpi w dniu przyjęcia utworu przez 

Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy, na podstawie Protokołu Odbioru bez uwag  

i zastrzeżeń. W okresie od dnia dostarczenia utworu do momentu podpisania Protokołu 

Odbioru przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń, Wykonawca zezwala Zamawiającemu 

na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, bez 

pobierania dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do utworu tj. na 

rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody 

na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.   

6. Gdy autorskie prawa majątkowe do utworu zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

własnością Zamawiającego staną się dostarczone przez Wykonawcę nośniki, na których jest 

on utrwalony. Dopuszcza się, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu utwór  

z zastosowaniem innych form przekazu (np. poprzez serwer FTP).  

7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że utwór nie narusza jakichkolwiek praw Stron lub 

osób trzecich do praw własności intelektualnej.  

8. Wykonawca na własny koszt przejmie odpowiedzialność Zamawiającego w związku  

z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi  

z naruszenia przez utwór jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.  

9. Jeśli używanie utworu stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby 

trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca 

może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: 

a) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania utworu, lub 

b) zmodyfikować utwór tak, żeby był zgodny z Umową, ale wolny od jakichkolwiek wad 

lub roszczeń osób trzecich. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, w tym z tytułu przeniesienia majątkowych praw 

autorskich, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……………. zł brutto (słownie 

zł: …………………..). 

2. Podpisany bez uwag i zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6 będzie 

stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

3. Płatność zostanie dokonana w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

poprawnie wystawionej faktury VAT (decyduje data jej wpływu do siedziby 

Zamawiającego), przelewem na  wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



 

 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  

z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu: 

a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1; 

b) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 

poniżej – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 5 ust. 1; 

c) w przypadku niedotrzymania terminów określonych niniejszą umową, Wykonawca 

zapłaci za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminach określonych  

w umowie, skutkującego brakiem możliwości skorzystania z niego przez 

Zamawiającego  w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu; 

b) wykonania przedmiotu umowy w sposób nienależyty, w szczególności gdy wady są 

istotne i nie da się ich usunąć nie przekraczając terminu realizacji wskazanego w 

umowie.  

3. Przez niewykonanie przedmiotu zamówienia strony rozumieją brak realizacji przez Wykonawcę 

świadczenia, do którego na podstawie niniejszej umowy został zobowiązany i jednocześnie 

istnieją okoliczności wyłączające późniejsze jego spełnienie, w szczególności upływ terminu,  

w którym przedmiot zamówienia miał być zrealizowany. 

4. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia strony rozumieją realizację świadczeń 

Wykonawcy określonych umową, niezgodnie z interesem Zamawiającego, w szczególności, gdy 

Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia stosownie do Ogłoszenia o planowanym 

zamówieniu oraz treści swojej oferty, a także nie uwzględnił wymogu należytej staranności 

wynikającego z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

5. Zamawiający może także odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może złożyć Wykonawcy pisemne 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  



 

 

6. Strony ustalają, że kary umowne mogą być potrącone przez Zleceniodawcę z wynagrodzenia 

Wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie nie było naliczone, Zamawiający wystawi Wykonawcy Notę 

księgową. Karę umowną Wykonawca uiści przelewem na konto bankowe Zamawiającego 

nr …………………. w terminie do 7 dni kalendarzowych od dostarczenia Noty. 

7. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania w wysokości poniesionej szkody, na zasadach przewidzianych w przepisach 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Współfinansowanie 

Wykonanie przedmiotu umowy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

 

§ 8 

 Współpraca między Stronami 

1. Osobami upoważnionymi do współpracy przy realizowaniu niniejszej umowy są: 

 
a. ze strony Zamawiającego: 

………………………………………….., tel. …………………………., e-mail: ……………….............. 

b. ze strony Wykonawcy:  

   ………………………………………….., tel. …………………………., e-mail: ………………...  

 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany upoważnionych osób wymienionych w ust. 1.  

W przypadku zmiany osoby upoważnionej do współpracy Strona, która dokonała zmiany, 

zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę. Zmiana nie wymaga zawarcia 

aneksu do Umowy. 

 

 

 

 



 

 

§ 9 

Poufność 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania całkowitej poufności w zakresie wszelkich 

informacji dotyczących przedmiotu umowy lub z nim związanych, w tym w szczególności  

do materiałów do transkrypcji, przekazywanych przez Zamawiającego (informacje poufne). 

2. Zachowania poufności wymagają informacje poufne bez względu na to, czy przyjęły formę 

ustną, czy pisemną, czy została dostarczona elektronicznymi środkami przekazu danych, na 

taśmach lub innych środkach przechowywania danych, niezależnie, czy została udostępniona 

lub sporządzona w dniu zawarcia niniejszej umowy, czy po tym dniu. Zachowania poufności 

wymagają również wszelkie dokumenty i informacje sporządzone przez Strony zawierające 

informacje poufne, lub na ich podstawie utworzone. 

3. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, dodatkowo i bez uszczerbku dla innych zobowiązań 

dotyczących zachowania poufności do: 

a) nieużywania informacji poufnych w celu innym, niż ten, w którym zostały mu ujawnione, 

b) nieujawniania informacji poufnych osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody  

od Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności w tym zakresie, 

c) zapewnienia, że wewnętrzny przepływ informacji w ramach struktur organizacyjnych 

Wykonawcy będzie odbywał się ściśle według faktycznego zapotrzebowania na informacje, 

d) zwrotu na żądanie Zamawiającego wszystkich informacji poufnych, które zostały 

dostarczone Wykonawcy lub przez niego zdobyte wraz z ich wszystkimi kopiami, a także  

do usunięcia wszystkich informacji przechowywanych w formie przeznaczonej do odczytu 

komputerowego.  

4. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w przypadku ujawnienia lub używania informacji 

poufnych, o ile i w takim zakresie, w jakim Wykonawca może wykazać, że: 

a) Zamawiający poinformował Wykonawcę, że informacje poufne nie są już za takie uważane, 

b) ujawnianie lub przekazywanie informacji poufnych zostało wykonane na pisemne polecenie 

Zamawiającego, 

c) jest zobowiązany do ujawnienia informacji poufnych przez bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa lub regulacje, w tym ze względu na wyrok sądowy lub decyzję administracyjną. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapobiec ujawnianiu czy rozpowszechnianiu informacji poufnych. 

Wykonawca zobowiąże wszystkie osoby związane z wykonywaniem postanowień Umowy  

do zachowania poufności informacji poufnych. 

6. Obowiązek zachowania informacji poufnych obowiązuje Wykonawcę również po rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu niniejszej Umowy bez względu na sposób i tryb rozwiązania lub wygaśnięcia 

przez okres 5 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Zwolnienia Wykonawcy z 

obowiązku poufności dokonuje Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 



 

 

§ 10 

RODO 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , zwanego dalej RODO, w odniesieniu 

do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych 

wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ osoby odpowiedzialne za wykonanie 

niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach 

dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą istnieje 

możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego  

na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) lub f)1 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia 

Umowy  i wykonania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy, a także w oparciu  

o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku 

określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego 

Zamawiający ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów. Dane będą przetwarzane  

w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim,  

o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 

Umowa została wykonana, chyba że osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec 

przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie 

wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec 

interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum 

zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum 

państwowego. 

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej 

Umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji 
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Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według 

wyboru Zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez 

wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy 

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy,  

o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

 
 

§ 11 

          Postanowienie końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy, w tym oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy albo 

jej wypowiedzenie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby 

trzecie. Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikająca nie może 

być przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi 

prawami rzeczowymi – bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z niniejszą Umową 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

        …………………………………                                                           ……………………………. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

Załączniki do Umowy: 

załącznik nr 1 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 

załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia …….. 

 


