Umowa Nr……../2021
Zawarta w dniu ………………………………….. r. 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 Sąd Gospodarczy XVI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127372, NIP: 525000-91-40, REGON: 006746090, reprezentowanym przez Joannę Kuszlik- Cichosz –
zastępcę dyrektora ds. administracji,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Łącznie zwanych Stronami lub każdą z osobna Stroną

I.

II.

Wstęp
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.
W wyniku przeprowadzenia badania rynku zamówienie zostało udzielone Wykonawcy,
który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, a Strony zawarły umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy,
którym jest przeprowadzenie szkoleń online w formie webinarium dla beneficjentów
Działania 4.2 POIR oraz pracowników Zamawiającego Temat szkoleń to:
 Kompetencje komunikacyjne w zakresie komercjalizacji, zarządzania wynikami
badań, udostępniania powstałej infrastruktury w projektach inwestycyjnych
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - min. 5 h
zegarowych



prawidłowe prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych po stronie Beneficjenta
- min. 3 h zegarowe
 prawo zamówień publicznych - zmiany 2021 - min. 5 h zegarowych.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia
zawartym w Ogłoszeniu o planowanym zamówieniu (załącznik nr 1) oraz Ofertą Wykonawcy
z dnia ……….(załącznik nr 2).
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do
realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przeprowadzenia trzech szkoleń online dla beneficjentów działania 4.2 Rozwój
nowoczesnej infrastruktury badawczej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
w tym pracowników Zamawiającego.
2) przygotowania i przekazania Zamawiającemu programu szkoleń drogą mailową do
weryfikacji; Program szkolenia musi zawierać zagadnienia, o których mowa w
Zapytaniu ofertowym. Wykonawca musi uwzględnić ewentualne uwagi
Zamawiającego do przedstawionego programu;
3) przygotowania
i przekazania Zamawiającemu do weryfikacji materiałów
szkoleniowych
w formie elektronicznej, zgodnie z warunkami realizacji zawartymi w Zapytaniu
ofertowym. Materiały szkoleniowe muszą zawierać oznakowanie zgodne z wymogami
zawartymi w Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych
polityki spójności na lata 2014-2020, zawierające logotypy (POIR, OPI PIB NCBR i
UE) oraz informację o współfinansowaniu: „Szkolenie współfinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”; Wykonawca
musi uwzględnić ewentualne uwagi Zamawiającego do przedstawionych materiałów
szkoleniowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję materiałów
szkoleniowych w formie elektronicznej (w tym ustawy, skrypty czy publikacje, jeżeli
konieczne), nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed terminem szkolenia;

4) Przygotowania edytowalnego wzoru ceryfikatu. Zamawiający przygotuje certyfikaty
we własnym zakresie.
5) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności uwzględniającej
zawodowy charakter prowadzonej działalności, według swojej najlepszej posiadanej
wiedzy.
§4
Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia narzędzi niezbędnych do realizacji szkolenia
online zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

1.

2.

3.
4.
5.

§5
Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie majątkowych
praw autorskich na zasadach określonych w § 9, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości ………………..zł brutto (słownie………………………..
złotych brutto).
Wynagrodzenie płatne będzie po przeprowadzeniu wszystkich szkoleń, na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w terminie 7 dni (licząc od dnia jej
otrzymania)
przelewem
na
rachunek
bankowy
wykonawcy:
…………………………………………….
Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku jest podpisanie przez Zamawiającego
bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest stałe i obejmuje całkowitą należność, jaką
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy, za realizację przedmiotu
umowy
i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy.
§6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu:
a) w przypadku nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdą
stwierdzoną nieprawidłowość, każde stwierdzone przez Zamawiającego nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy; Za nienależyte wykonanie Zamawiający rozumie w
szczególności brak realizacji lub niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia realizację

obowiązków określonych w postanowieniach umowy, w Zapytaniu ofertowym, w
złożonej ofercie,
b) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1; Za niewykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają nieprzeprowadzenie
w ustalonym terminie szkolenia lub niewykonanie innych usług opisanych
w postanowieniach umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy
w przypadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym
w umowie.
c) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
d)
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kar umownych. Kary umowne
podlegają sumowaniu.
3. Karę umowną określoną w ust. 1 lit. b) na podstawie Noty księgowej lub Wezwania
do zapłaty Wykonawca wpłaci na rzecz Zamawiającego w terminie określonym w Nocie
księgowej lub Wezwaniu do zapłaty.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
5. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych,
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej
kary umowne na zasadach ogólnych.
6. W terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu
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 z innych powodów
niż określone w postanowieniach umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, potwierdzone protokołem
odbioru.
7. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 40% wynagrodzenia określonego w § 5
ust. 1

§7
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 metodyki szkolenia podczas realizacji przez Wykonawcę
przedmiotu umowy, Wykonawca pokryje wszystkie koszty poniesione przez Zamawiającego
w celu zaspokojenia zgłoszonych do niego roszczeń oraz zobowiązuje się przystąpić do
ewentualnego sporu sądowego po stronie Zamawiającego.
§8
Osobami uprawnionymi do współpracy przy realizacji Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego – Grzegorz Wierzbicki (tel. 22 212 53 13 e-mail: dks@opi.org.pl
2) ze strony Wykonawcy – ……………………………………….
§9
1.

2.

Wykonawca oświadcza, że Utwory, powstałe na potrzeby realizacji przedmiotu umowy
będące Utworami zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), będą stworzone samodzielnie, będą
miały charakter indywidualny i nie będą naruszać praw osób trzecich.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz zezwolenie
na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi do Utworów 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;
d) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;
e) wprowadzanie zmian do całości lub do dowolnych fragmentów;
f) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci
Internet;

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

g) podjęcie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby
egzemplarzy utworów zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia
do obrotu.
Zamawiający nabywa na mocy Umowy prawo dalszej odsprzedaży utworów w zakresie
nabytych praw autorskich majątkowych bez odrębnej zgody Wykonawcy, a także
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
Przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych nastąpi w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy, w dniu przekazania ostatecznej wersji materiałów
szkoleniowych przez Wykonawcę, zgodnie z § 3 pkt 3 Umowy. W okresie od dnia
dostarczenia utworów do momentu podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego,
Wykonawca
zezwala
Zamawiającemu
na korzystanie z utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, w ramach
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich zgód i wszelkich praw od osób
trzecich, przy użyciu których będzie wykonywał umowę. Wykonawca zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do utworów tj. na rozporządzanie oraz
korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie
praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.
Przedmiot umowy obejmuje również przeniesienie własności nośników, na których
Utwór został zapisany oraz wszelkie czynności związane z przygotowaniem i realizacją
Utworu konieczne dla przygotowania Utworu i adaptacji przedmiotu umowy do
bezpośredniego wykorzystania przez Zamawiającego podczas szkolenia oraz w
Internecie. Przeniesienie własności nośników nastąpi wraz z przeniesieniem na
Zamawiającego praw autorskich.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszą jakichkolwiek praw Stron
lub osób trzecich do praw własności intelektualnej.
Wykonawca na własny koszt przejmie odpowiedzialność Zamawiającego w związku
z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń,
wynikającymi
z naruszenia przez utwory jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.
Jeśli używanie utworów 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.
10. 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, Wykonawca pokryje wszystkie koszty poniesione przez Zamawiającego
w celu zaspokojenia zgłoszonych do niego roszczeń oraz zobowiązuje się przystąpić
do ewentualnego sporu sądowego po stronie Zamawiającego.

1.
2.

3.

4.

§ 10
Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w
przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.
Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności,
niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie
zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła
przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem
należytej staranności.
W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej,
zobowiązana jest poinformować niezwłocznie drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu
siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji
wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.
Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja przedmiotu umowy określona w § 1
powyżej stanie się niemożliwa, Strony nie naliczają sobie wzajemnie kar umownych i
odszkodowań określonych w § 6 powyżej.
§ 11

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności dokonać przelewu na rzecz osób trzecich praw i obowiązków (w
tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

4. Ewentualne sprawy sporne związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozpatrywane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Stronę, która podpisze umowę
jako druga.
§ 12
Wykonanie umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.
§ 13
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.

§ 14
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
2. W przypadku sporów wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy Strony
poddadzą spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego
3. Integralną częścią umowy są wymienione niżej załączniki nr 1 i nr 2.

Zamawiający:

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o planowanym zamówieniu
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Wykonawca :

