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Załącznik nr 2 do IWZ

UMOWA nr
zawarta w Warszawie, w dniu ......................................... r. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów, z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej
„Zamawiającym”,
reprezentowanym
przez
…………………………………………………………………………………. działającą/działającego na
podstawie pełnomocnictwa z dnia …………… o …………………………………, którego kopia stanowi
Załącznik nr 1 do Umowy
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),
zwaną dalej „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w …………………………………….. Wydział … Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w … pod numerem ... – zgodnie z wydrukiem z Krajowego Rejestru Sądowego według
stanu na dzień ……, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną przez
1
... /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik
2
nr 2a do umowy ,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria
i
numer
…,
o
numerze
PESEL
…,
zamieszkałą/-ym
pod
adresem
…,
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości) – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej z dnia ………………., stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym
3
przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy ,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na
podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust.
1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 tejże ustawy.
§ 2.
1. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zadaniem” jest organizacja akcji edukacyjnej pt. „Lekcja
o Funduszach Europejskich V”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, kopia oferty
wykonawcy stanowi Załącznik nr 4 do umowy.
3. Zadanie zrealizowane zostanie w ośmiu etapach, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3
do Umowy:
1) DZIAŁANIE I
1

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
2

ETAP I : Przygotowanie projektu;
ETAP II : Realizacja i koordynacja projektu;
ETAP III : Finał i zamknięcie projektu;
ETAP IV: Przygotowanie i realizacja konkursu;
ETAP V: Finał konkursu;
2) DZIAŁANIE II
ETAP VI: Przygotowanie projektu;
ETAP VII: Realizacja i koordynacja projektu;
ETAP VIII: Finał i zamknięcie projektu.
§ 3.
1. Zadanie zostanie wykonane do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Zadanie zostanie uznane za należycie wykonane, jeśli Wykonawca spełni wszystkie wymogi
zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, ofertą wykonawcy oraz przyjętym
harmonogramem, nie naruszając ustalonej listy zadań i etapów ich realizacji.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz zrealizowanych działań w każdym z kolejnych
etapów Zadania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do promocji konkursu i dotarcia do grupy docelowej tak, aby liczba
zgłoszonych klas do projektu oraz potwierdzeń z realizacji lekcji wyniosła 100 w skali każdego z
pięciu województw Polski Wschodniej. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby lekcji o 10% w
każdym województwie.
5. W przypadku zmniejszenia liczby lekcji, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu niewykorzystane nagrody dla uczniów.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do realizacji powierzonego Zadania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia konkursu „Start-up na piątkę” w ramach etapu IV
oraz V z włączeniem odpowiedzialności podatkowej za przekazane nagrody dla laureatów i
finalistów konkursu oraz umieszczenie odpowiednich paragrafów w dokumentach konkursowych, w
szczególności w regulaminie.
§ 4.
1. Za wykonanie Zadania Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………… zł netto (słownie:
………………………........ złotych ../100), co powiększone o należny podatek VAT wynosi
…………….. zł brutto (słownie: …………………………… złotych ../100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa 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, w szczególności do bazy szkół, która zostanie
opracowana na potrzeby konkursu, do komiksu stanowiącego materiał pomocniczy dla uczniów
biorących udział w projekcie oraz do zadań przygotowanych do wykonania przez uczniów podczas
lekcji.
3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ośmiu ratach :
-

za wykonanie Etapu I, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1– w wysokości …………… zł
(słownie: …………………………………złotych ./100) brutto, w tym …………… zł (słownie:
……………. złotych /100) brutto z tytułu praw majątkowych,

-

za wykonanie Etapu II, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 – w wysokości …………… zł
(słownie: …………………………………złotych/100) brutto, w tym …………… zł (słownie:
……………. złotych /100) brutto z tytułu praw majątkowych,

-

za wykonanie Etapu III, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 – w wysokości …………… zł
(słownie: ………………………………… złotych/100) brutto, w tym …………… zł (słownie:
……………. złotych/100) brutto z tytułu praw majątkowych,
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-

za wykonanie Etapu IV, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 – w wysokości …………… zł
(słownie: ………………………………… złotych/100) brutto, w tym …………… zł (słownie:
……………. złotych/100) brutto z tytułu praw majątkowych,

-

za wykonanie Etapu V, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 – w wysokości …………… zł
(słownie: ………………………………… złotych/100) brutto, w tym …………… zł (słownie:
……………. złotych/100) brutto z tytułu praw majątkowych,

-

za wykonanie Etapu VI, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 – w wysokości …………… zł
(słownie: ………………………………… złotych/100) brutto, w tym …………… zł (słownie:
……………. złotych/100) brutto z tytułu praw majątkowych,

-

za wykonanie Etapu VII, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 – w wysokości …………… zł
(słownie: ………………………………… złotych/100) brutto, w tym …………… zł (słownie:
……………. złotych/100) brutto z tytułu praw majątkowych,

-

za wykonanie Etapu VIII, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 – w wysokości …………… zł
(słownie: ………………………………… złotych ./100) brutto, w tym …………… zł (słownie:
……………. złotych/100) brutto z tytułu praw majątkowych.

4. Zapłata każdej raty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest protokół,
sporządzony i podpisany przez Strony zgodnie z § 6 ust. 1, bez zastrzeżeń. Fakturę VAT należy
doręczyć Zamawiającemu pod adres: Ministerstwo Rozwoju, Departament Programów
Ponadregionalnych, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa lub przesłać w formie elektronicznej,
z adresu mailowego Wykonawcy: ……………. na adres mailowy Zamawiającego:
……………………
5. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może
żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie.
8. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020.
§ 5.
Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają
podstawę do oceny, że jakakolwiek część Zadania nie zostanie wykonana w terminie określonym
w
harmonogramie
działań,
niezwłocznie
pisemnie
powiadomi
Zamawiającego
o
niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu Zadania, wskazując prawdopodobny
czas opóźnienia i jego przyczynę.
§ 6.
1. W terminie 7 dni od dnia wykonania każdego etapu Zadania zostanie sporządzony protokół odbioru
danego etapu Zadania, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) dzień i miejsce odbioru Zadania,
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania danego etapu
Zadania,
3) podpisy stron.
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3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że
dany etap zadania wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym
w szczególności w Załącznikach nr 3 i 4 do umowy.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający może, gdy uzna to za celowe, pisemnie
wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 10 dni roboczych, w celu
usunięcia stwierdzonych protokołem wad. Na taki wypadek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć
wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
5. W terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4,
Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w
§ 7 ust. 4.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie zadanie wadliwe,
wówczas wynagrodzenie podlega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości zadania.
Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna, określona
w § 7 ust. 3.
7. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania
protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu podpisanego przez Zamawiającego,
Zamawiający może w terminie 14 dni od upływu terminu na podpisanie protokołu, od umowy
odstąpić lub uznać treść sporządzonego przez siebie projektu protokołu za zaakceptowaną przez
Wykonawcę.
§ 7.
1. W razie niewykonania zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1.
2. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek etapu zadania Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego dla tego
etapu zadania.
3. W razie stwierdzonych w protokole zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania któregokolwiek
etapu zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto określonego dla tego etapu zadania.
4. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 6 ust. 4, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego dla
tego etapu zadania.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy
tysiące pięćset 00/100) brutto miesięcznie w całym okresie realizacji umowy, za każdy cały
miesiąc nieskierowania do realizacji zamówienia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
w wymiarze co najmniej ½ etatu wynikającej z wymogu określonego w IWZ, zgodnie z § 11 ust. 1.
6. W razie niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej
zgodnie z § 11 ust. 1 przez okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości proporcjonalnej do kwoty wskazanej w ust. 5. Dla
ustalenia tej proporcji Strony przyjmują, że kara za 1 dzień niespełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę zostanie wyliczona poprzez podzielenie kwoty kary za pełny miesiąc
przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
7. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie
wypłaci wykonawcy.
8. Zamawiający może dochodzić na zasadach
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
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ogólnych

odszkodowań

przewyższających

§ 8.
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów
powstałych na potrzeby wykonania Zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1;
2) udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;
3) zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych oraz
udziela Zamawiającemu zezwolenia na ich wykonywanie na czas nieokreślony, z
zastrzeżeniem ust. 8.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1, albo uznania
treści sporządzonego przez siebie projektu protokołu za zaakceptowaną przez Wykonawcę, o
którym mowa w § 6 ust. 7, oraz
2) bez ograniczeń co do czasu, terytorium oraz liczby egzemplarzy lub nadań, w zakresie
wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy pól eksploatacji, w szczególności:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
egzemplarzy utworów lub ich części, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj
zapisu, system, nośnik, zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy określoną techniką,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, w tym zwielokrotnienie zapisu komputerowego.
b) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów
eksploatacji, o której mowa w umowie, umieszczenie na własnych stronach
internetowych, kanałach, profilach, podstronach i innych stronach będących pod
administracją lub zarządzaniem Ministerstwa Rozwoju albo jego następców prawnych,
c) opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian,
d) wprowadzenie do obrotu, dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie,
nadruki na wewnętrznych i zewnętrznych materiałach reklamowych,
e) publiczne
wystawienie,
wyświetlenie,
wykonanie,
odtworzenie,
i reemitowanie oraz publiczne udostępnienie, także przez Internet,
f)
3.

nadawanie

sporządzanie wersji obcojęzycznych.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich do utworów powstałych w związku z wykonywaniem Zadania. Prawo, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym przechodzi na Zamawiającego bez ograniczeń, co do czasu,
terytorium oraz liczby egzemplarzy lub nadań, w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których
mowa w ust. 2 pkt 2 – z dniem określonym w ust. 2 pkt 1.

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
5.

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Zadanie nie naruszy praw majątkowych osób
trzecich, w szczególności praw wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880), oraz że przekaże Zamawiającemu
utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

6.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z
utworów uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy przez
Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej
przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a
Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w
związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym
przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw
własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej,
a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje
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wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego
lub jego następców prawnych.
7.

Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania utworów przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.

8. Wykonawca ma prawo:
1) korzystać z utworów wyłącznie w celu własnej promocji i reklamy, tj. bezpośrednio w celu
przedstawienia dorobku zawodowego Wykonawcy jego klientom lub potencjalnym klientom,
a także
2) wystąpić o referencje po zakończeniu realizacji Zadania, a po ich otrzymaniu umieścić nazwę
Zamawiającego na liście referencyjnej przekazywanej swoim klientom.
§ 9.
1.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016, poz. 922) Zamawiający jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych uczestników akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach
Europejskich V” oraz realizowanego w jej ramach konkursu w imieniu i na rzecz Zamawiającego
na warunkach określonych w umowie.

2.

Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych
osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa
dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1)

3.

Powierzający umocowuje Wykonawcę do dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzającego, podmiotom
uczestniczącym w wykonywaniu przedmiotu Umowy pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę
z takim podmiotem umowy na piśmie zgodnej z celami i warunkami opisanymi w Umowie.

4.

Wykonawca, przed dalszym powierzeniem przetwarzania danych osobowych, pisemnie
powiadomi Powierzającego o takim zamiarze, wskazując podmiot, cel i zakres tego powierzenia.

5.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, o których mowa w ust. 3 jak za
własne działania lub zaniechania.

6.

Zakres danych osobowych uczestników akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich V”
oraz realizowanego w jej ramach konkursu powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego do
przetwarzania obejmuje: w przypadku nauczycieli - imię i nazwisko, nazwę szkoły, adres e-mail,
telefon, adres szkoły; w przypadku uczestników konkursu - imię i nazwisko, nazwę szkoły, adres
szkoły, numer oddziału (klasę), adres e-mail, telefon.

7.

Powierzone przez Zamawiającego do przetwarzania dane osobowe uczestników akcji
edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich V” oraz realizowanego w jej ramach konkursu
mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji zadania, o którym mowa w
§ 2 w okresie obowiązywania umowy.

8.

Do przetwarzana powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby
zatrudnione u Wykonawcy posiadające imienne upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych.
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9.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników u niego zatrudnionych, których
wyznaczy do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

10. Zamawiający wyda pracownikom Wykonawcy, o których mowa w ust. 9, upoważnienia, o których
mowa w ust. 8.
11. Wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 8, nastąpi po zapoznaniu się pracowników
Wykonawcy, o których mowa w ust. 9, z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych.
12.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zastosowania przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych środków zabezpieczających
zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy, o której mowa w ust. 1, w celu zabezpieczenia
danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem;
2) nie tworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji umowy;
3) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie
do pracowników Wykonawcy posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych
do przetwarzania danych osobowych;
4)

zobowiązania swoich pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia
u Wykonawcy;

5) trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych zgłoszonych uczestników akcji
edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich V” ze wszystkich nośników będących w
posiadaniu Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończeniu realizacji umowy i
niezwłocznego przekazania Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada
żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą umową.
13. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, na jego wniosek dokonanie kontroli zgodności
przetwarzania danych osobowych z ustawą, o której mowa w ust. 1, rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz.U. Nr 100, poz. 1024) lub umową w miejscach, w których są one przetwarzane.
14. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy
jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich
przetwarzania, wynikających z kontroli przeprowadzonej na podstawie ust. 13.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego,
za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz
za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
16. Roszczenie o wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przetwarzania danych osobowych jest
zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
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§ 10.
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
1)

ze strony Zamawiającego: :…………………………………..;

2) ze strony Wykonawcy:…………………………………..
2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i
nie stanowi zmiany treści Umowy.
§ 11.
Klauzule Społeczne
1. Wykonawca lub jego podwykonawca na cały okres realizacji umowy zobowiązuje się skierować do
wykonywania zamówienia w charakterze koordynatora/kierownika projektu 1 osobę, zatrudnioną
na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu. Osoba, o której mowa powyżej
musi spełniać warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określony
dla koordynatora/kierownika projektu.
2. Wykonawca nie później niż w ciągu 10 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy na realizację
zamówienia przedstawi Zamawiającemu do wglądu dowody potwierdzające spełnianie wymagań
Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę
zawierających imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu)
dotyczące osoby, o której mowa w ust. 1
3. Zamawiający w każdym czasie trwania Umowy, może żądać od Wykonawcy przedstawienia w
określonym terminie do wglądu dowodów dotyczących zatrudnienia wskazanej przez Wykonawcę
osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu. Dowodami
potwierdzającymi spełnianie wymogu, o którym mowa w ust. 1 w szczególności mogą być:
a. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopia umowy/umów o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
b. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c.

poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Wykonawca może dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, zgodnie z § 12 ust. 2.
5. Po otrzymaniu zgody Zamawiającego, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt b Wykonawca zobowiązuje
się do przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących
zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu.
Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 14 dni roboczych od uzyskania zgody
Zamawiającego.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osoby wskazanej w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 5 i 6.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie w danym
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miesiącu przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej
w ust. 1.
§ 12.
1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w
zakresie określonym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany osób
realizujących Zadanie, wymienionych w załączniku nr 4 umowy, po spełnieniu łącznie dwóch
warunków:
a) wskazana nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu określony w pkt
4.2.3.2 IWZ (w zależności od funkcji zmienianej/dodawanej osoby)
b) zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę tej osoby.
3. W przypadku zmiany osoby na stanowisku koordynatora/kierownika projektu, dotychczas
wykonującej Zamówienie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, inną osobą, osoba nowo
proponowana przez Wykonawcę też będzie zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze co
najmniej ½ etatu.
4. Zmiana osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia możliwa jest również na
wniosek Zamawiającego, jeśli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do prac wykonywanych przez
daną osobę.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
6. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron.
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiającego.
9. Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1: Upoważnienie/Pełnomocnictwo z dnia …………………….. o numerze
……………………;
2) Załącznik nr 2: Odpis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego;
3) Załącznik nr 3: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
4) Załącznik nr 4: Kopia oferty Wykonawcy;
5) Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przeniesienia autorskich praw
majątkowych;

..............................................

................................................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 5

Oświadczenie
Działając w imieniu ………………….., z siedzibą w …………………, przy …………….., KRS
………………., NIP ……………….., niniejszym oświadczam, że:
1. wykonane w ramach realizacji umowy nr …………. z dnia ……………., utwory są dziełem
autorskim, nie powielają treści już istniejących, podlegających ochronie prawno-autorskiej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.).
2. przeniesione na mocy ww. umowy autorskie prawa majątkowe nie są ograniczone
jakimikolwiek prawami osób trzecich.
3. w przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Zamawiającego z praw
uzyskanych na mocy ww. umowy wyjdzie na jaw, że niniejsze oświadczenie jest niezgodne z
prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniami
majątkowymi lub niemajątkowymi wszelkie szkody Zamawiającego powstałe z tego tytułu
zostaną pokryte przez ………………………………..

(data, podpis)
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