
 

 

Umowa ……..…./2021 
 

Zawarta w dniu  ……………………. 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, XVI 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, 

a 
………………. 
Zwanego dalej „Wykonawcą” 
 
Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są 
Stroną, występując łącznie – Stronami. 
             

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. 

 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się do realizacji odsłonowej kampanii reklamowej w serwisach Facebook, Google 
i Twitter,  na którą składają się: 

a) copywriting treści reklamowej/postów; 
b) przygotowanie grafik, niezbędnych animacji lub materiałów video służących do 

prowadzenia kampanii; 



 

 

c) przygotowanie min. 10 reklam/postów sprofilowanych do czterech różnych grup 
odbiorców; Szczegóły dotyczące grup docelowych zostaną ustalone po zawarciu 
umowy; 

d) opracowanie raportu po zakończeniu kampanii; 
 
2. Treści reklamowe, grafiki, animacje, materiały video, reklamy i posty sprofilowane, o których 

mowa w ust. 1 lit. a) – c) w dalszej części umowy będą określane łącznie jako: „materiały”.  
3. Zamawiający oświadcza, że reklamy w serwisie mają wspierać i upowszechniać wiedzę 

dotyczącą wdrażania działania 4.2 POIR oraz Funduszy Europejskich. 
4. Reklamy będą kierowane do portali i serwisów wskazanych przez Zamawiającego; słowa 

kluczowe: POIR, Inteligentny Rozwój, B+R, Konkurs POIR, dofinansowanie badań, 
Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, mapa drogowa, konkurs 
4.2. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób 
profesjonalny, zgodnie z postanowieniami umowy oraz warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać materiały, o których mowa w ust. 2 w terminie 5 
(pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  

7. Materiały, o których mowa w ust. 2 stworzone przez Wykonawcę na potrzeby kampanii 
każdorazowo wymagają akceptacji  Zamawiającego. Wykonawca prześle materiały do 
akceptacji na adres dks@opi.org.pl. Akceptacja lub uwagi do materiałów zostaną przesłane 
Wykonawcy przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wskazany w § 7 w terminie 
nie dłuższym niż 24 godziny (dni robocze).  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 7, Wykonawca 
dokona odpowiednich korekt (uwzgledniających uwagi Zamawiającego) w terminie 1 
(jednego) dnia roboczego i przedstawi Zamawiającemu ostateczną wersję materiałów do 
akceptacji Zamawiającego w sposób określony w ust. 7.  

9. Z dniem akceptacji przez Zamawiającego materiałów Wykonawca przystępuje do realizacji 
kampanii z ich wykorzystaniem. Zamawiający przyjmuje czas trwania kampanii maksymalnie 
do 14 dni.  

10. Po zakończeniu realizacji Wykonawca w terminie 5 dni roboczych przygotuje raport, w którym 
znajdą się informacje dotyczące całkowitego wydania budżetu, statystyk dotyczących 
odwiedzin, kliknięć i innych informacji wynikających z prowadzenia kampanii reklamowych. 
Wszelkie zastrzeżenia do realizacji kampanii lub uwagi Zamawiający prześle Wykonawcy na 
adres poczty elektronicznej wskazany w § 7 w terminie maksymalnie 2 dni roboczych. 
Wykonawca w terminie kolejnych 2 dni roboczych rozpatrzy i uwzględni wskazane uwagi oraz 
odeśle poprawiony raport.    

 



 

 

11. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie potrzebnym dla realizacji 
przedmiotu umowy, a w szczególności Zamawiający zobowiązuje się: udzielać wszelkich 
informacji, wskazówek i wyjaśnień koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

12. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany maksymalnie do 15 grudnia 2021 r.  
13. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie  

do należytego wykonania przedmiotu umowy. 
14. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym, warunkami i osobami  

z odpowiednimi uprawnieniami oraz kwalifikacjami zdolnymi do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za realizację kampanii reklamowej wyniesie 
…………………………………..  zł brutto (słownie 
…………………………………………..złotych brutto,  netto ………. 
(słownie:……………….). 

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

3. Zapłata za poszczególne realizacje nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku jest podpisanie przez Zamawiającego 
jednostronnego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Protokół odbioru 
zostanie podpisany po przedstawieniu przez Wykonawcę raportu, w trybie, o którym mowa w § 
1 ust. 10.  

5. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

§ 3 
Kary umowne i odszkodowanie 

1. Zamawiający zastrzega prawo do naliczenia kar umownych Wykonawcy za: 
a) nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone w protokole odbioru,  

w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 za każde 
stwierdzone przez Zamawiającego nienależyte wykonanie. Za nienależyte wykonanie 
Strony rozumieją w szczególności niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia 
realizację obowiązków określonych w postanowieniach umowy, w szczególności 
niedochowanie terminów;  

b) niewykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 20% wartości maksymalnego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. Za niewykonanie przedmiotu umowy 
Strony rozumieją brak realizacji świadczeń określonych w opisie przedmiotu umowy w 
terminach wynikających z postanowień umowy; 

c) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa  
w ust.1 z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną  
w ust. 1 lit. a), b) i/lub c) przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w nocie 
księgowej lub w wezwaniu do zapłaty na podstawie przekazanej Wykonawcy przez 
Zamawiającego noty księgowej lub wezwania do zapłaty w terminie 7 dni od dnia dostarczenia 
noty lub wezwania. 

4. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia 
brutto o którym mowa w § 2 ust. 1. 

 
§ 4 

Odstąpienie od umowy 
 

1. 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 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może złożyć Wykonawcy pisemne oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może od niej odstąpić bez wyznaczania dodatkowych terminów. Ww. umowne 



 

 

prawo odstąpienia może być wykonane w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia podstawy 
odstąpienia. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

§ 5 
Prawa własności intelektualnej 

 
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługuje mu całość praw własności intelektualnej,  

w tym autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów źródłowych stanowiących 
utwory w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, które 
zostaną wykorzystane w celu stworzenia materiałów, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, na 
wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do stworzenia materiałów i wykorzystania ich dla 
celów określonych w umowie.  

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że prawa własności intelektualnej, o których mowa w ust. 
1, są wolne od wad fizycznych, prawnych,  obciążeń i ograniczeń w korzystaniu i 
rozporządzaniu nimi na rzecz osób trzecich oraz Wykonawca nie udzielił licencji wyłącznej na 
korzystanie z materiałów źródłowych, o których mowa w ust. 1 oraz nie przeniósł ani nie 
zobowiązał się do przeniesienia jakichkolwiek praw do materiałów źródłowych na osobę 
trzecią.  

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów 
źródłowych do stworzenia materiałów, o których mowa w § 1 ust. 2, nie będzie rodzić w 
stosunku do Zamawiającego konieczności uzyskania jakichkolwiek zgód czy zezwoleń ani też 
zawarcia jakichkolwiek umów i wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń czy opłat.  

4. W przypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 – 3 okaże 
się nieprawdziwe w całości lub w części oraz w związku z tym zostanie przypisana 
Zamawiającemu jakakolwiek odpowiedzialność wobec jakiejkolwiek osoby albo Zamawiający 
poniesie z tego tytułu szkodę, wówczas Zamawiającemu będą przysługiwać wobec 
Wykonawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych.  

5.  W razie wytworzenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu 
naruszenia praw osoby trzeciej, w tym w szczególności: praw autorskich (w tym autorskich 
praw zależnych), praw pokrewnych, praw do dóbr osobistych w wyniku wykorzystania 
materiałów źródłowych do stworzenia materiałów,  o których mowa w § 1 ust. 2, Wykonawca 
wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości 
wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej.  

 
§ 6 

Poufność 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie, 
uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy. Wykonawca zobowiązuje się przede 



 

 

wszystkim do nieujawniania osobom trzecim, kopiowania, czy powielania w inny sposób 
informacji, w których posiadanie wszedł w związku lub przy okazji wykonywania Umowy, w 
tym w szczególności wszelkich niepodanych do publicznej wiadomości informacji 
finansowych, ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych oraz innych dotyczących 
Zamawiającego oraz podmiotów pozostających z Zamawiającym w relacjach faktycznych i 
prawnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.  

2. Zasada poufności obowiązuje w okresie realizowania Umowy oraz bezterminowo po jej 
zakończeniu. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy. 

 
§ 7 

Powierzenie czynności 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z umowy osobie 

trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, z pomocą 
których wykonuje umowę, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:  
a)  ze strony Zamawiającego: Grzegorz Wierzbicki tel. 533 493 411 e-mail: dks@opi.org.pl   
b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 powyżej nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 
zawarcia aneksu. Strona, która dokonała zmiany, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić  
o tym drugą Stronę za pomocą poczty elektronicznej. 

 
§ 8 

Klauzula 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 wskazanych przez Wykonawcę 
jako osoby do kontaktu/  odpowiedzialne za wykonanie lub realizację niniejszej Umowy. 
Kontakt do administratora możliwy jest pod adresem e-mail: opi@opi.org.pl 

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 w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy, 
wykonania zadań lub praw związanych z jej realizacją lub ewentualnego dochodzenia, ustalenia, 
obrony roszczeń, a także w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 
wypełnienia prawnych obowiązków określonych: 

a) w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w związku z którą 
Zamawiający realizuje obowiązki ze względu na finansowanie przedmiot umowy ze źródeł o 
których mowa w tej ustawie, 

b) 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 Umowy lub obowiązujących 
przepisów prawa. 

5. Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat od 
jej  wykonania, 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 osobowe w 
celach związanych z realizacją obowiązków wynikających z finansowania przedmiotu umowy 
ze źródeł pochodzących z UE będą przetwarzane przez okres do 10 lat w zależności od 
programu z którego pochodzi finansowanie przedmiotu umowy. 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. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy,  
o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

 

§ 9 

 
Finansowanie umowy 

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

 

§ 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: dks@opi.org.pl  
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. 



 

 

 
Załącznik nr 1 – Zaproszenie do złożenia oferty. 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia………………………. 
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                ZAMAWIAJĄCY                         WYKONAWCA 


