
 

WZÓR UMOWY  
 
zawarta dnia ………………………………………………….. 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 Joannę Kuszlik-Cichosz, zastępcę Dyrektora ds. administracji . 
na podstawie pełnomocnictwa nr 5/2021 z dn. 8 kwietnia 2021 r. udzielonego przez dr Jarosława 
Protasiewicza – Dyrektora Instytutu, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………………………………………………………………………. zwanym 
dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Wstęp 
I. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

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. 

II. W wyniku przeprowadzenia badania rynku zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który 
przedstawił najkorzystniejszą ofertę, a Strony zawarły umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest publikacja czterech artykułów sponsorowanych dotyczących 

projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w dzienniku 
w prasie drukowanej, kolorowej, na co najmniej 1/4 strony każdy, zgodnie z Ogłoszeniem o 
zamówieniu oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ……………………………………… stanowiących 
odpowiednio załączniki 1 i 2 do niniejszej umowy. 



 

 

2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy treść artykułów wraz z logotypami, które zostaną 
następnie zaadaptowane przez Wykonawcę na potrzeby publikacji we wskazanym przez 
Wykonawcę dzienniku zgodnie z Ofertą z dnia ……………………………………….. r., która 
stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, iż wykonanie publikacji artykułów sponsorowanych leży w granicach 
jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej i finansowej, które 
mogą uniemożliwić publikację artykułów sponsorowanych.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania zadania i wykona je 
z najwyższą starannością, wedle swych najlepszych umiejętności oraz wiedzy. 

5. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy przekaże zamawiającemu 
harmonogram publikacji zgodnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu o  zamówieniu z dnia 
……………………………………….., które stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

6. Zamawiający ma prawo zgłaszania zmian i poprawek do wybranego projektu, które 
Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w terminie do 2 dni roboczych od momentu ich 
przekazania. 

7. Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia zobowiązany jest w szczególności do:  
a. przygotowania projektów artykułów sponsorowanych do emisji, zgodnie wytycznymi 

Zamawiającego oraz warunkami wskazanym w ofercie dzienniku, w których artykuły 
sponsorowane będą publikowane; 

b. zlecenia w imieniu Zamawiającego publikacji artykułów sponsorowanych zgodnie 
z harmonogramem publikacji wskazanym w pkt. 5. 

c. dostarczenia artykułów sponsorowanych do dziennika; 
d. dostarczenia Zamawiającemu jednego egzemplarza drukowanego dziennika z 

opublikowanymi artykułami sponsorowanymi oraz ich zapisu w wersji cyfrowej.  

8. Wykonawca każdorazowo przedstawi do akceptacji Zamawiającego artykuły sponsorowane, a 
podczas ich przygotowania uwzględni w szczególności oznakowanie w tym logotypy Ośrodka 
Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, NCBR  Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego 
oraz wskazaniami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (aktualizacja z 21 lipca 2017 r.), „Księgi 
identyfikacji wizualnej  znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 
spójności na lata 2014-2020” . Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia wszelkich uwag 
i korekt zgłoszonych przez Zamawiającego. Wszelkie akceptacje  przygotowanych projektów 
odbywać się będą w formie pisemnej. 

 



 

 

§ 2 
Czas i miejsce realizacji Umowy 

Artykuły mają ukazać się zgodnie z Ofertą z dnia 
…………………………………………………………. Cztery artykuły na stronach redaktorskich 
w wydaniu ogólnopolskim dziennika ……………... Wszystkie publikacje zostaną zrealizowane  
w terminie do 15 grudnia 2021 r. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie …………………….. zł 
brutto (słownie  ………………………………………………………………………………. 
brutto). Wynagrodzenie płatne będzie w całości po realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić za realizację umowy oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową.  

3. Wynagrodzenie  określone w ust. 1 obejmuje podatek VAT. 

4. Wynagrodzenie określone w ust.1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych 
praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników 
prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, a także przygotowalnię, wydruki próbne.
  

5. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu 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 projektów dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca 
na zasadzie ryzyka pokryje wszystkie koszty poniesione przez Zamawiającego w celu 
zaspokojenia zgłoszonych do niego roszczeń. 

6. Do utworów powstałych w związku z wykonywaniem Zadania, w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie 
oraz udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 7. 

7. Przeniesienie praw i udzielenie zgody, o czym mowa w ust. 4 i 6, następuje w momencie 
przekazania Zamawiającemu utworów – bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 
egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 

 



 

 

 
a. utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami cyfrowymi, 

elektronicznymi, poligraficznymi i video; 
b. wprowadzenia do obrotu i dystrybucji; 
c. wprowadzenia do pamięci komputera i wykorzystywania w Internecie; 
d. wykorzystywania opracowań w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

8. Zamawiający w momencie wskazanym w ust. 7 nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na 
których utwory określone zostały utrwalone. 

9. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
bez zastrzeżeń po realizacji przedmiotu umowy oraz zgodnie z harmonogramem publikacji o 
którym mowa w § 1 ust. 5. 

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

11. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 4 
Finansowanie Umowy 

Wykonanie umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój. 

 
§ 5 

Przeniesienie praw i obowiązków 

1. Wykonawca może przenieść na osoby trzecie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy 
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną  w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze 
skutkiem natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej.  

3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust.1 za działania lub 
zaniechania osób, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zadania, Wykonawca odpowiada 
jak za własne. 

 
 
 



 

 

 
§ 6 

Kary umowne i odszkodowanie 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych:  
a. za niewykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy z powodu okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości  wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1; 

b. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stwierdzonego w protokole odbioru, w 
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdą 
stwierdzoną nieprawidłowość;  

c. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2, 
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 – za każdy dzień 
opóźnienia w zakresie każdego z terminów. . 

2. Kara umowna określona w ust.1 lit. a. na podstawie Noty księgowej zostanie przelana na konto 
bankowe Zamawiającego nr 71 1240 6247 1111 0000 4979 0562 w terminie do 7 dni od 
dostarczenia Noty. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust.1 lit. b. i c., 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. Łączna wysokość kar umownych nie może 
przekroczyć 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w paragrafie 3 umowy. 

 
§ 7 

Odstąpienie od Umowy 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, gdy: 
a. Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy – w terminie do 60 dni od powzięcia 

wiadomości o przedmiotowym naruszeniu;  
b. Wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie do 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu 
przekazania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu istotnej zmiany.  

 

 



 

 

§ 8 
Osoby do kontaktu 

1. Osobami upoważnionymi do współpracy przy realizowaniu niniejszej umowy są: 
a. ze strony Zamawiającego: 

………………………………………………… 
b. ze strony Wykonawcy: 

………………………………………………… 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany upoważnionych osób wymienionych w ust. 1. 
Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu. 

 
§ 9 

Klauzula informacyjna 

Zamawiający realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuje, że: 
1. Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO zebranych w związku  

z ogłoszeniem o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto jest 
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą  
w Warszawie, przy al. Niepodległości 188 b. Kontakt z administratorem jest możliwy pod 
adresem e-mail: opi@opi.org.pl lub tel. pod nr 22 570 14 00. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt  
w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą jest 
możliwy pod adresem e-mail: iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:  
a) wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia w związku z tym umowy na realizację 

zamówienia, 
b) archiwalnych, 
c) wynikających z realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z UE,  

w związku z którym prowadzone jest postępowanie na wybór wykonawcy, 
a) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w związku z procesem wyboru oferty. 

4. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych jest:  
a) w przypadku celu określonego w pkt 3a) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego 
z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych w zakresie 
przeprowadzenia postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto oraz postanowień 
„Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto", 

b) w przypadku celu określonego w pkt 3b) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 



 

 

c) w przypadku celu określonego w pkt 3c), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest 
niezbędne ze względu na realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 
11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 

d) w przypadku celu określonego w pkt 3d) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony 
interes administratora przejawiający się realizacją prawa do ustalenia, obrony lub 
dochodzenia roszczeń. 

5. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych: 
a) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i ich upoważnieni pracownicy, 

którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług 
świadczonych dla  Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i 
doradcze, 

b) podmioty uprawnione do nadzoru działalności prowadzonej przez Administratora,  
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

c) podmioty prowadzące kontrolę rozliczenia należności pochodzących z budżetu UE. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

a) 4 lat od złożenia oferty, 
b) w celach archiwalnych, wieczyście,  zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów 

przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
c) dla celów związanych realizacją obowiązków wynikających z finansowania przedmiotu 

umowy ze źródeł pochodzących z UE przez okres do 10 lat w zależności od programu, z 
którego pochodzi źródło finansowania zamówienia, 

d) dla potrzeb ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń do upływu okresu przedawnienia 
roszczeń, a w przypadku ich wniesienia w związku z postępowaniem na realizację 
zamówienia do wyczerpania środków ochrony prawnej przysługującej stronom w tym 
zakresie. 

7. Osoba której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i 

art. 16 RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa  
w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania  nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub jego zakończenia, 

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w 
art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie 
przetwarzania danych będzie realizowane dopiero  
po zakończeniu procesu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

c) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych 
przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa), 



 

 

d) prawa, o których mowa w art. 17 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w 
nich przesłanek w prowadzonym postępowaniu na wybór najlepszej oferty nie będą 
realizowane. 

8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe,  
a obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów określających zasady prowadzenia 
zamówień publicznych i jest związany z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, określonym regulaminem udzielania zamówień 
publicznych przez Zamawiającego; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak 
możliwości udziału w postępowaniu. 

 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. 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. 

2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych  
z Umową prowadzona będzie w języku polskim i powinna być kierowana na adresy i numery:  
1) dla Zamawiającego: al. Niepodległości 188B, 00–608 Warszawa, faks: 

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

2) dla Wykonawcy: ……………………………………………………………………… 
3. Zmiana danych adresowych, o których mowa w ust. 2, wymaga pisemnego powiadomienia 

drugiej Strony, lecz nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
5. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
6. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Umowie. 
7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Załączniki do umowy: 
 
- załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zamówieniu z dnia ………………………… 
- załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia …………………….. 
- załącznik nr 3 – pełnomocnictwo dla Pani Joanny Kuszlik-Cichosz nr 5/2021 z dnia 8 kwietnia 
2021 r. 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający        Wykonawca 
 
 
 

 
 ………………………………     ………………………….  
 
 


