
 

 

Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY 

zawarta w …………………..1 dniu ………….……… roku2 pomiędzy: 

Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą  

w Warszawie przy al. Niepodległości 188 b, Warszawa (00-608), wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090,  

reprezentowanym przez ………………………… – ……………………………………….,  

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, „OPI PIB”,  

a 

………………………… z siedzibą………………………… , wpisaną do ………………………… NIP …………………………, 

REGON…………………………, zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, 

 

którą/którego reprezentuje/reprezentują: 

…………………………,  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści Umowy łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania pn. Realizacja usługi polegającej na rekrutacji ekspertów 

do paneli eksperckich, wsparciu technicznym w trakcie realizacji paneli oraz sporządzeniu transkrypcji w 

ramach badania pn. ”Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich” o symbolu: 

………………………………………, prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 48/2020 Dyrektora Ośrodka 

Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

polegająca na rekrutacji ekspertów do paneli eksperckich, wsparciu technicznym w trakcie realizacji 

paneli oraz sporządzeniu transkrypcji w ramach badania pn. ”Zapotrzebowanie na kształcenie  

na kierunkach nauczycielskich”. 

2. W ramach usługi Wykonawca zrealizuje w szczególności następujące świadczenia:  

1) skutecznie zrekrutuje minimum 30, a maksymalnie 35 ekspertów do udziału w minimum 5,  

                                           
1 Miejscem zawarcia Umowy jest miejsce otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli 
oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili 
zawarcia Umowy. 
2 W przypadku zawierania Umowy przez podpisanie jej podpisem elektronicznym przez Strony – wówczas przy podpisach 
będzie umieszczona data. 



 

 

a maksymalnie w 6 panelach eksperckich realizowanych w formule on-line, w tym uzyska zgody na udział 

w panelu i jego rejestrację,  

2) zapewni oprogramowanie do przeprowadzenia paneli on-line (i przetestuje je wcześniej  

z Zamawiającymi uzyskując jego akceptację),  

3) zapewni obsługę techniczną paneli on-line, 

4) przekaże nagrania i transkrypcje paneli. 

3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu: 

1) nagrania wideo paneli eksperckich wskazanych w ust. 2 – w formacie cyfrowym, do pobrania 

on-line, zawierające w nazwie pliku: datę realizacji panelu oraz jego numer; 

2) pełne (dosłowne), zanonimizowane transkrypcje paneli eksperckich wskazanych w ust. 2,  

z oznaczeniami umożliwiającymi przyporządkowanie wypowiedzi do uczestnika panelu, w formie 

elektronicznej, edytowalne, preferowany format: .docx, do pobrania on-line, zawierające w nazwie 

pliku: datę realizacji panelu oraz jego numer. 

4. Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia …..… 2021 r., które łącznie 

stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, a także z postanowieniami niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się  do realizacji Przedmiotu Umowy w całości (wraz z przekazaniem nagrań  

i transkrypcji) w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 

15.11.2021 r., z zastrzeżeniem, że Wykonawca zrealizuje rekrutację w terminie umożliwiającym 

przystąpienie Zamawiającego do przeprowadzenia paneli najpóźniej w terminie 13 dni roboczych od daty 

zawarcia umowy. 

6. Lista Sektorowych Rad ds. Kompetencji, w ramach których Wykonawca przeprowadzi rekrutację wraz  

z pożądanym przypisaniem ich do paneli eksperckich, zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia 

umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia i warunkami realizacji 

zawartym w Ogłoszeniu  zamówieniu oraz że rozumie i akceptuje jego treść. 

§ 2 

Warunki realizacji i odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, branżowymi 

najlepszymi standardami i zasadami najlepszej wiedzy fachowej przyjętymi w prowadzonej przez 

Wykonawcę działalności oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem 

norm wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i kodeksu cywilnego w zakresie 

poszanowania dóbr osobistych respondentów. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zgody ekspertów zrekrutowanych w ramach realizacji Przedmiotu 

Umowy przewidziane prawem polskim i europejskim na udział w panelu eksperckim będącym 

Przedmiotem Umowy, a przedstawiona im treść i forma procedury badawczej i paneli eksperckich nie 

będzie stanowiła podstawy do wniesienia przez tych ekspertów roszczeń z tytułu naruszenia ich dóbr 

osobistych i/lub prywatności/ danych osobowych/ przepisów dotyczących  danych osobowych oraz 

praw o podobnym charakterze. Wykonawca niezwłocznie po ich uzyskaniu przekaże Zamawiającemu 

skany/ kopie zgód na udział w panelu, udzielone przez osoby wskazane w zdaniu pierwszym. 



 

 

Wykonawca w przypadku osób rekrutowanych do panelu ekspertów zobowiązany jest do zrealizowania 

w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, zgodnie z brzmieniem określonym w klauzuli 

informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

wykaże, w jaki sposób realizował ten obowiązek, wskazując mu odpowiednie dowody. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody, w tym koszty 

postępowań sądowych, jak również przejmie wszelkie roszczenia respondentów kierowane przeciwko 

Zamawiającemu, jak również przystąpi do ewentualnych postępowań wytoczonych przez te osoby  

w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał dla skutecznego 

wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich przepisów 

sanitarno- epidemiologicznych podczas realizacji Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość i terminowość wykonania 

Umowy. Wykonawca przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w każdym czasie zobowiązany jest 

uwzględniać wskazówki, wymagania i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego w trybie roboczym  

w terminie przez niego wskazanym, chyba że wskazówki, wymagania lub uwagi wykraczałyby poza 

zakres Przedmiotu Umowy wskazany w niniejszej Umowie oraz Opisie przedmiotu zamówienia  

i warunkach realizacji zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie 

poinformuje Zamawiającego o tych okolicznościach w celu uzgodnienia zasad współpracy w tym 

zakresie. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania roboczych 

wskazówek, wymagań i uwag Zamawiającego, o ile nie wykaże, że ich uwzględnienie wiązałoby się  

z dodatkowymi kosztami lub powodowało przesunięcie terminów, o których mowa w § 1 ust. 5.          

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub formie elektronicznej 

zgodnie z art. 781 § 1 k.c., z wyjątkiem osób stale współpracujących z Wykonawcą pod warunkiem 

spełnienia przez te osoby zobowiązania, o którym mowa w ust. 7.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania Przedmiotu Umowy osobom stale 

współpracującym z Wykonawcą, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, przy czym osoby te, 

przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, zobowiązane są podpisać zobowiązanie  

o zachowaniu poufności uwzględniające w szczególności postanowienia § 7 niniejszej Umowy,  

a Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu ich treść. 

8. Prawidłowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy kończy się podpisaniem przez Strony protokołu 

odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 

9. Podstawą podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń jest prawidłowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz celem, jaki Zamawiający miał zamiar osiągnąć 

zlecając Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności skuteczna rekrutacja liczby 

ekspertów wskazanej w § 1 ust. 2 pkt. 1) spełniających wskazane przez Zamawiającego kryteria 

(zakończona ich udziałem w panelach eksperckich) według kryteriów opisanych w Opisie przedmiotu 

zamówienia i warunkach realizacji. W celu uniknięcia wątpliwości Stron, jeżeli w trakcie prowadzonego 

badania Wykonawca nie zrekrutuje skutecznie wymaganej liczby ekspertów spełniających kryteria 

wskazane przez Zamawiającego, protokół odbioru nie zostanie podpisany, a Wykonawca zobowiązany 

jest do uzupełnienia próby ekspertów, o określonych kryteriach, do wymaganej liczby, chyba że 



 

 

Zamawiający wcześniej skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy. 

10.  Za dni robocze w rozumieniu postanowień niniejszej Umowy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 

wolnych od pracy. 

 

§ 3 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie Przedmiotu Umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego jest 

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

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………., 

tel. …………………, e-mail: ………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez 

pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób 

odpowiedzialnych za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie, płatne jednorazowo w wysokości: ………………… zł brutto (słownie zł brutto: 

………………………...). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany 

jest zapłacić Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie jest stałe i nie 

może ulec zmianie w czasie wykonania niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty 

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na ww. fakturze. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 2 ust. 8, bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, 

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 188 b, NIP: 5250009140. 

6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura). 

8. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 3 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

§ 5 

Odpowiedzialność, Kary umowne 

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną 

przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej: 



 

 

1) w przypadku zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do któregokolwiek terminu określonego  

w § 1 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do każdego z terminów;  

2) w przypadku, gdy naruszenie któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 1 ust. 5 przekroczy 

5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym i/lub odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia 

kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, w przypadku 

natomiast, gdy zwłoka Wykonawcy przekroczy 10 dni roboczych – Zamawiający zachowuje  

ww. prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym i/lub odstąpienia od 

Umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1; 

3) w każdym stwierdzonym przypadku nienależytego wykonania Umowy, innym niż wyżej określone, 

przez które należy rozumieć w szczególności wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią 

Umowy i jej załącznikami Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy przypadek nienależytego wykonania;  

4) za brak dochowania przez Wykonawcę postanowień dotyczących poufności wskazanych  

w § 7 niniejszej Umowy w wysokości 3 000 zł za każdy przypadek. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

4. Każdy z przypadków określony w ust. 2 stanowi samodzielną podstawę do naliczania kar umownych.  

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe 

naliczenie ww. kar/ wezwanie do zapłaty kar umownych.  

6. Łączna wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

7. Stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji,  

w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności 

niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa czy bezprawne działanie osób trzecich). 

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 

następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową.  

§ 6 

Odstąpienie od Umowy 

1. Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje Zamawiającemu, gdy: 

1) Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy, 

2) zrealizowany przez Wykonawcę Przedmiot Umowy nie spełni oczekiwań Zamawiającego ze względu 

na cel zamówienia,  

3) 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 odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 



 

 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Przez rażące naruszenie postanowień Umowy Strony rozumieją realizacje świadczeń określonych 

Przedmiotem Umowy, lecz niezgodne z interesem Zamawiającego w szczególności, gdy Wykonawca nie 

osiągnął zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu (brak skutecznego zrekrutowania odpowiedniej 

liczby ekspertów, rezygnacja ekspertów w trakcie panelu, problemy techniczne w trakcie panelu 

uniemożliwiające jego przeprowadzenie), naruszył terminy określone Umową, nie wykonał Przedmiotu 

Umowy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z treści Umowy, OPZ i złożonej Oferty Wykonawcy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej 

zgodnie z art. 781 § 1 k.c. pod rygorem nieważności.  

§ 7 

Ochrona tajemnicy i zasady poufności 

1. Wszelkie informacje w jakiejkolwiek formie udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania 

Przedmiotu Umowy będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy 

oraz po jej rozwiązaniu) i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym 

przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja Umowy w tym zakresie, pod rygorem pociągnięcia 

Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych w formie pisemnej lub ustnej 

od Zamawiającego, 

2) nieujawniania, niepublikowania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji 

dotyczących prac stanowiących Przedmiot niniejszej Umowy, 

3) nieujawniania, niepublikowania i nieprzekazywania osobom trzecim informacji na temat badań, 

w tym ich wyników, ani innych materiałów wykonanych w ramach niniejszej Umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, 

4) wykorzystania materiałów i informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku  

z wykonaniem niniejszej Umowy wyłącznie do prac stanowiących jej przedmiot. 

3. Postanowienia ust. 2 obowiązują w okresie obowiązywania umowy, jak również przez okres 5 lat po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 

ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami 

Umowy. 

5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków, 

gdy informacje te: 

1) stały się publicznie dostępne, jednak w sposób inny niż w wyniku naruszenia Umowy; 

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej. 

W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa 

w ust. 1, nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 



 

 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku 

udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, a także podejmie wszelkie działania konieczne do 

zapewnienia, żeby udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, dokonało się w sposób chroniący przed 

ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

6. Zasady i obowiązki dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. ich udostępnienia lub 

wykorzystania zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. 

§ 8 

Cesja 

Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez zgody 

Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 k.c.  pod rygorem 

nieważności. Wierzytelność będąca przedmiotem Umowy lub z niej wynikająca nie może być przedmiotem 

przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi – bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 k.c. pod rygorem 

nieważności. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią oraz 

odwołania tego przeniesienia wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub 

elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 k.c. pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej  

lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 k.c. pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, 

w zakresie zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

gdy dochowanie pierwotnego terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Stron. W takim 

przypadku Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem zawierającym propozycję 

zmiany terminu i uzasadnienie. 

2. Strony Umowy zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających 

konieczność dokonania zmiany Umowy. 

 

§ 10 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) 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, a także danych 

osobowych osób, które Wykonawca pozyska w celu przeprowadzenia badania zgodnie z Umową 

(eksperci). Postanowienia niniejszego paragrafu nie odnoszą się do ekspertów zrekrutowanych na 



 

 

potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy i nie mają do nich zastosowania. Dane osobowe ekspertów 

rekrutowanych do paneli eksperckich będą przetwarzane zgodnie z informacją zamieszczoną  

w odrębnej klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do 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)3 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy 

i wykonania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy lub ewentualnego dochodzenia, ustalenia, 

obrony roszczeń, 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 lub obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Dane osobowe w celach związanych z realizacją świadczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od  

wykonania Umowy, 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. W przypadku wniesienia roszczeń 

z tytułu realizacji Umowy dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyczerpania przysługujących 

Stronom z tego tytułu środków ochrony prawnej. 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. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania 

jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez 

Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią 

weryfikację jej tożsamości. 

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 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. 

                                           
3 zapis zostanie właściwie dostosowany przed zawarciem Umowy 
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9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy,  

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

10. W związku z pozyskiwaniem przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego  danych osobowych 

uczestników paneli eksperckich i w związku z tym, koniecznością powierzenia przetwarzania tych 

danych osobowych Wykonawcy w zakresie niezbędnym do ich pozyskania w celu realizacji 

postanowień Umowy, a w szczególności wykonania badania i rekrutacji, Wykonawca zobowiązuje się 

do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Zawarcie umowy określonej w zdaniu poprzednim jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia 

współpracy i wykonania niniejszej Umowy. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy korespondencja w sprawach związanych  

z realizacją Przedmiotu Umowy prowadzona będzie w formie wiadomości e-mail na adresy: 

1) dla Zamawiającego:……………………………………………………………………………….………………………; 

2) dla Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………... 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów jest jedna z poniżej wymienionych osób: 

…………………………………………………… (ze strony Zamawiającego) oraz ………………………………………………… (ze 

strony Wykonawcy). 

3. Zmiana upoważnionych osób, o których mowa w ust. 2 lub danych adresowych, o których mowa w ust. 

1, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, lecz nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

podpisania aneksu do Umowy. 

4. Z wyłączeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 1, wszelkie pozostałe oświadczenia, w tym protokół 
odbioru wymagają formy pisemnej lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 k.c. pod rygorem nieważności.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

6. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 

k.c. pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Umowie. 

8. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z art. 781 § 1 

k.c. pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy wskazanemu  

w ofercie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy  

w zakresie realizacji niniejszej umowy jak za własne działania lub zaniechania. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

11. Następujące Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zamówieniu zawierające opis przedmiotu zamówienia i warunki 

realizacji oraz Oferta Wykonawcy z dnia…………. 2021 r. 



 

 

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dla ekspertów rekrutowanych do paneli eksperckich w celu 

wykonania badania pn. ”Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich” 

Załącznik nr 3 – Umowa dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

            

   

Zamawiający       Wykonawca



 

 

Załącznik nr 2 do umowy nr ..../2021 z dnia ......2021 r. 

 

Klauzula informacyjna dla ekspertów rekrutowanych do paneli eksperckich w celu wykonania badania  

pn. ”Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich” 

Administratorem danych osobowych pozyskanych od  ekspertów (uczestników) w ramach  rekrutacji do paneli 

eksperckich jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie  

przy al. Niepodległości 188B. (dalej: Administrator lub OPI PIB). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem 

email: opi@opi.org.pl lub telefonicznie pod numerem 22 570 14 00  

Administrator informuje, że: 

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w OPI PIB 

realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl 

2. Dane osobowe uczestników w związku z prowadzonym badaniem pn. „Zapotrzebowanie na kształcenie na 

kierunkach nauczycielskich” przetwarzane są w celach kontaktowych, rekrutacji ekspertów do paneli 

eksperckich i udziału w  prowadzonym w tej formie badaniu oraz dla potrzeb potwierdzenia wykonania zadania 

i archiwalnych. Badanie prowadzone jest przez Administratora  w związku z  działalnością statutową OPI PIB  

(§ 2 ust.2 pkt 1 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji 

statusu państwowego instytutu badawczego z dnia 23 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1452)). 

3. Dane osobowe dla celów rekrutacji, kontaktu i badania przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną  

w art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), tj. ze względu na 

niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego ze statutu 

administratora, którym w tym przypadku jest przeprowadzenie badania i uzyskanie wiedzy, w oparciu o którą 

właściwe organy administracji publicznej będą mogły podejmować decyzję w zakresie kształtowania polityki 

oświatowej państwa. Dane osobowe dla celów rozliczenia zadania i archiwalnych przetwarzane są w oparciu  

o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na realizację obowiązków administratora 

wynikających z przepisów prawa.     

4. Dane osobowe podawane przez uczestnika będą zbierane w postaci imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, 

miejsca pracy, funkcji pełnionej w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji i danych kontaktowych niezbędnych dla 

potrzeb rekrutacji i udziału w panelu eksperckim. Brak podania danych identyfikujących osobę skutkuje 

brakiem udziału w panelu eksperckim i uczestnictwa w prowadzonym badaniu. Dodatkowo, panele eksperckie 

będą nagrywane dla potrzeb ich transkrypcji i utrwalenia próby badawczej do późniejszej analizy. W tym celu 

będzie pozyskiwany wizerunek uczestnika i jego głos. Analiza próby badawczej oraz wyniki badań będą 

wykorzystywane bez danych osobowych, które po dokonaniu transkrypcji zostaną zanonimizowane.   

5. Dane osobowe uczestników paneli eksperckich będą przetwarzane jedynie przez upoważnione osoby 

zaangażowane w procesy związane z realizacją badania, w tym przez upoważnione osoby odbiorcy danych, tj. 

firmy, która w imieniu i na rzecz Administratora pozyskuje ekspertów spełniających kryteria udziału w badaniu. 

Odbiorcą danych jest firma ………………………………………. 

6. Dane osobowe dla celów związanych z badaniem będą przetwarzane do momentu opracowania ostatecznej 

wersji raportu z badania, w tym dane osobowe w postaci wizerunku i głosu będą przetwarzane do momentu 

zakończenia transkrypcji i utrwalenia próby badawczej. Dane osobowe dla potrzeb rozliczenia zadania będą 

przetwarzane przez okres 4 lat od wykonania umowy. Dane osobowe w celach archiwalnych będą 

przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

przez odpowiednie archiwum państwowe, na podstawie ustawy o narodowych zasobie archiwalnym  

i archiwach. 
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7. Uczestnikom przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych, 

wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych oraz usunięcia danych. 

8. Uczestnikom  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

9. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 7 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych OPI PIB, 

za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl 

10. Pozostałe prawa ze względu na brak spełnienia przesłanek nie będą realizowane. 
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