Nr zamówienia: ZCM.1.5.2020.RR

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
UMOWA NR …………. (wzór)

zawarta w dniu ………….……… 2020 r. w Nowym Sączu pomiędzy:
FUNDACJĄ INSTYTUT MYŚLI INNOWACYJNEJ z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 33-300 Nowy Sącz, KRS:
0000487354, NIP: 7343522718, którą reprezentuje:
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
zwaną dalej ”Zamawiającym”,
a
……………………………………….., zamieszkałym ……….., legitymującym się dowodem osobistym………
wydanym przez ……………………………………………………………………………, PESEL …………., NIP …………
(LUB: ………………………………………………………………………………. z siedzibą: ……………………………………………
posiadającym: NIP: ………………………, REGON: ……………………………………, którego/ą reprezentuje:
…………………………………………………),
Zwanego/ą dalej „Wykonawcą”
Wstęp i podstawa prawna umowy
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie
z zasadą rozeznania rynku wg „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” – zwanych dalej Wytycznymi, w ramach projektu „Cyfrowa Małopolska”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 3: Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa. Działanie nr 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych, Strony zawierają Umowę o poniższej treści.
I. Przedmiot umowy, postanowienia ogólne
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do: Opracowania i wykonania materiałów promocyjnych
i szkoleniowych w ramach projektu „Cyfrowa Małopolska”, a Zamawiający zobowiązuje się uiścić
wynagrodzenie.
1.1. W zakres zamówienia wchodzi:
1.1.1. opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych i szkoleniowych (ulotek,
plakatów, roll-up’ów, tablic informacyjnych, okładek podręczników szkoleniowych
i skryptów dla trenerów oraz długopisów),
1.1.2. druk ulotek informacyjnych, plakatów, podręczników dla uczestników projektu
i skryptów dla trenerów,
1.1.3. wykonanie tablic informacyjnych do oznaczenia sal szkoleniowych,
1.1.4. wykonanie roll-up’ów,
1.1.5. wykonanie długopisów,
1.1.6. dostawa materiałów do siedziby zamawiającego.
1.2. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać i dostarczyć:
1.1.1. ulotki informacyjne – 10 000 sztuk
a. opis techniczny: format: A4 (ulotki składane do formatu DL – składanie typu C, wymiary:
210 mm x 297 mm), druk dwustronny pełny kolor, papier kreda matowy dwustronny,
gramatura min. 130 g/m2,
b. termin realizacji: do 12 listopada 2020 r.
1.1.2. plakaty – 1 000 sztuk
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a. opis techniczny: format A3 (297 mm x 420 mm), druk jednostronny pełny kolor, papier
błyszczący kreda, gramatura min. 250 g/m2,
b. termin realizacji: do 12 listopada 2020 r.
1.1.3. podręczniki dla uczestników projektu - 870 sztuk
a. opis techniczny: wydruk 120 stron A4 + 4 strony okładki - Katalogi: Format A4, oprawa
klejona; Okładka: papier kreda mat min. 300 g; Środek: papier offset min. 130 g,
kolorystyka 4+4 (dwustronnie). Zamawiający dostarczy treść wewnętrzną katalogu wraz
z grafikami (nie dotyczy okładki),
b. termin realizacji: do 31 grudnia 2020 r.
1.1.4. skrypty dla trenerów – 12 sztuk
a. opis techniczny: wydruk 40 stron A4 + 4 strony okładki - Katalogi: Format A4, oprawa
klejona; Okładka: papier kreda mat min. 300 g; Środek: papier offset min. 130 g,
kolorystyka 4+4 (dwustronnie). Zamawiający dostarczy treść wewnętrzną katalogu wraz
z grafikami (nie dotyczy okładki),
b. termin realizacji: do 31 grudnia 2020 r.
1.1.5. tablice informacyjne – 12 sztuk
a. opis techniczny: tablica informacyjna na stojaku metalowym, format A3 (297 mm x 420
mm), wysokość od 100-120 cm, rama z profilu o szer. 20-30 mm posiadająca system
zatrzaskowy typu OWZ (otwórz-włóż-zamknij), tabliczka musi być wyposażona
w elastyczną folię antyrefleksyjną z filtrem UV), wymagany okres gwarancji: min. 12
miesięcy,
b. termin realizacji: do 12 listopada 2020 r.
1.1.6. roll-up – 12 sztuk
a. opis techniczny: wymiar 100 cm x 200 cm, tkanina do druku o gramaturze min. 500
g/m2, gładka, matowa, materiał nie może się zawijać na bokach lub falować, druk
jednostronny pełny kolor o jakości min. 150 DPI, konstrukcja aluminiowa, składany
maszt aluminiowy (stojak), kaseta aluminiowa z systemem rolującym samonawijającym, w zestawie pokrowiec z usztywnieniem i uchwytem, roll-up musi posiadać
co najmniej 2 wbudowane stopki/nóżki, wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy,
b. termin realizacji: do 12 listopada 2020 r.
1.1.7. długopisy – 870 sztuk
a. długopis metalowy wyposażony w niebieski wkład,
b. termin realizacji: do 12 listopada 2020 r.
Na każdym z w/w materiałów muszą się znaleźć co najmniej:
2.1. Logotypy oraz informacje o współfinansowaniu zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji”,
2.2. Wzór wizualizacji opracowany we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą,
2.3. Treść merytoryczna dostarczona i zatwierdzona przez Zamawiającego,
2.4. Logotyp Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do szczególnej staranności w jakości wydruku logotypów. Treści
oraz logotypy graficzne zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Wykonawca przedstawi projekty graficzne dla poszczególnych materiałów promocyjnych:
a. plakaty, ulotki, tabliczki informacyjne - do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia,
b. podręczniki, skrypty, roll-up’y - do 7 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Cyfrowa Małopolska” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 3: Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa. Działanie nr 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Wszelkie sprawy, które mogą wyniknąć w toku realizacji postanowień wynikających z niniejszej
Umowy rozstrzygać będą wspólnie upoważnieni przedstawiciele stron w trakcie protokołowanych
spotkań i narad lub na podstawie prowadzonej korespondencji:
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6.1. ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną jest – .................................................................
6.2. ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną jest – …………………..……………………………………………….

II. Termin realizacji przedmiotu umowy
§ 2.
1. Umowa będzie realizowana w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu, w szczególności w przypadku zrealizowania
zamówienia objętego niniejszą umową.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia na zasadach
określonych w § 7 niniejszej umowy.
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III. Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie finansowe
§ 3.
Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie maksymalnie w wysokości: ………………………………… zł brutto (słownie:
...............), w tym:
1.1. Ulotka: ………………………… zł/komplet (10.000 szt.),
1.2. Plakat: ………………………… zł/komplet (1.000 szt.),
1.3. Podręczniki dla uczestników projektu: ………………………… zł/komplet (870 szt.),
1.4. Skrypty dla trenerów: ………………………… zł/(12 szt.),
1.5. Tablica informacyjna: ………………………… zł/(12 szt.),
1.6. Roll-up: ………………………… zł/(12 szt.),
1.7. Długopis: ………………………… zł/komplet (870 szt.).
Ceny wymienione w ust. 1 uwzględniają wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy,
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Oznacza to, że ceny ta zawierają wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z umowy, jak również nie ujęte w jej treści,
a niezbędne do jej prawidłowego wykonania, tj. podatek VAT, wszelkie prace przygotowawcze,
opracowania graficzne, koszty transportu, oraz koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw
autorskich.
Ceny jednostkowe będą stałe w okresie wykonywania zlecenia.
Rozliczenie pomiędzy Stronami za zrealizowane zamówienie następować będzie po realizacji usługi
i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, który potwierdzać będzie prawidłowe wykonanie
całej umowy pod względem jakościowym, ilościowym i terminowym.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie przedłożonej faktury na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo
wystawionej faktury.
Zamawiający zastrzega, że termin płatności może ulec zmianie, w przypadku nieotrzymania
środków z Instytucji Zarządzającej PO. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki ani
odszkodowanie.
Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu
korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu.
Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną
na piśmie.
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IV. Odbiór przedmiotu umowy, gwarancja jakości
§4
1. Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia każdej części przedmiotu umowy, co będzie
polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada
opisowi zawartemu w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.
2. Strony zobowiązują się do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy za pomocą protokołu
odbioru, podpisanego przez przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. Wszelkie inne potwierdzenia dokonane przez Zamawiającego poza protokołem odbioru nie
stanowią potwierdzenia jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, lecz jedynie
potwierdzają fakt jego dostarczenia.
4. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, bądź jeśli zrealizowany przedmiot
umowy nie będzie zgodny ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie lub
będzie uszkodzony albo niesprawny, jak również w przypadku stwierdzenia innego rodzaju
nienależytego wykonania niniejszej umowy, Zamawiający wyznaczy termin do zastosowania się
do postanowień niniejszej umowy oraz prawidłowego wykonania jej przedmiotu, pod rygorem
odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi przewidzianymi w § 5
niniejszej umowy.
5. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad
przedmiotu umowy (ilościowych i jakościowych), nie sporządza się protokołu odbioru,
a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie
ze wskazaniem zastrzeżeń, co do przedmiotu umowy.
6. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia
wolnego od wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego
i wolnego od wad przedmiotu umowy.
7. Wyznaczenie Wykonawcy terminu określonego w ust. 4 nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie niniejszej umowy, w szczególności ze
zobowiązania do zapłaty kar umownych z tego tytułu przewidzianych w § 6 niniejszej umowy.
8. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru (certyfikaty,
atesty, karty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.) – jeśli dotyczy.
9. Okres gwarancji jakości na tablice informacyjne i roll-up`y wynosi 12 miesięcy.
10. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do usunięcia
wad lub usterek, a gdy naprawa nie będzie możliwa dostarczyć nową tabliczkę lub roll-up
o parametrach określonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgłoszenia od Zamawiającego.
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V. Kary umowne i odstąpienie od umowy
§ 5.
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
2.1. za zwłokę w opracowaniu projektów graficznych, o których mowa w § 1 ust. 5, a także zwłokę
w wykonaniu zamówienia lub jego części, w wysokości 300 zł za każdy roboczy dzień zwłoki
licząc od terminów ustalonych w § 1 ust. 1 pkt 1.2 i ust. 5 oraz § 2 ust. 1.
2.2. za każdy inny przypadek nienależytego wykonywania umowy w wysokości 300 zł za każde
stwierdzone naruszenie.
2.3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1.
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
3.1. za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w realizowaniu poszczególnych
partii (części) dostaw na warunkach określonych w niniejszej umowie, z wyjątkiem sytuacji,

str. 4

4.
5.

6.

7.

1.

2.

3.

za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 300 zł za każdy dzień
roboczy zwłoki lub przerwy,
3.2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowaną w wyniku odstąpienia od umowy część
przedmiotu zamówienia.
Poprzez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu
cywilnego.
Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą
z wystawianych przez Wykonawcę faktur, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 21 dni od dnia otrzymania
noty obciążeniowej.
Kary umowne o których mowa powyżej nie będą naliczane, jeżeli obciążona nimi strona wykaże,
że zwłoka w realizacji zobowiązań umownych lub niewłaściwa ich realizacja wynika z przyczyn od
niej niezależnych.
§ 6.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
1.1. Wykonawca opóźnia się z realizacją zamówienia więcej niż 7 dni od określonego terminu
realizacji zamówienia – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji
o upływie 7-dniowego terminu zwłoki w realizacji zamówienia,
1.2. Wykonawca opóźnia się z usunięciem wad i/lub usterek więcej niż 14 dni od umownych
terminów określonych dla usunięcia wad i usterek – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez
Zamawiającego informacji o upływie 14 - dniowego terminu zwłoki w realizacji przez
Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych,
1.3. Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne i pomimo pisemnego lub przesłanego droga elektroniczną wezwania
otrzymanego od Zamawiającego nie przystąpił do realizacji umowy zgodnie z jej warunkami,
w szczególności:
a. w przypadku dwukrotnego otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o którym mowa
w § 4 ust. 5,
b. stwierdzenia przez Zamawiającego dwóch przypadków zwłoki w realizacji zamówienia lub
jego części, a także w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek
- w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14
dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 8.
2.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostarczonego przedmiotu
zamówienia i pomimo pisemnego lub przesłanego droga elektroniczną wezwania nie przystąpił
do czynności odbioru - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego przez
Wykonawcę w w/w wezwaniu na przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru
zrealizowanego zamówienia lub jego części.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

VII. Zmiany do umowy
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w obszarze:
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1.1. Zmiany terminu realizacji zamówienia:
a.
wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub jego części w wyniku działania siły
wyższej (w tym choroby lub innej przyczyny losowej) lub w przypadku zmiany terminu
lub opóźnień w realizacji zamówień lub działań powiązanych z niniejszym zamówieniem
(np. proces rekrutacji uczestników, usług szkoleniowych itd.) powodujących
konieczność weryfikacji terminu realizacji umowy lub jej części, albo sposobu
spełnienia świadczenia wynikającego z umowy,
b.
skrócenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wykonania przedmiotu
zamówienia określonego niniejszą umową lub zmiany (ograniczenia) zakresu
zamówienia.
1.2. Zmiany zakresu zamówienia:
a.
zmiany ilości poszczególnych materiałów promocyjnych z zachowaniem maksymalnej
wartości zamówienia na skutek okoliczności wynikających z procesu rekrutacji, a także w
wyniku okoliczności wynikłych w trakcie realizacji zamówień powiązanych, rezygnacji
uczestników szkoleń, itp.,
b.
ograniczenie zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych
powyżej w pkt (a) z jednoczesną zmianą maksymalnego wynagrodzenia w oparciu o ceny
jednostkowe określone w § 3 ust. 1.
1.3. Zmiana parametrów technicznych poszczególnych materiałów promocyjnych pod
następującymi warunkami:
a.
oferowane materiały promocyjne posiadają lepsze parametry techniczne od materiałów
określonych w zapytaniu ofertowym
b.
zmiana parametrów nie spowoduje obniżenia jakości, trwałości i efektywności
realizowanego przez Zamawiającego projektu;
c.
każda taka zmiana musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności (przynajmniej jedna
z niżej wymienionych):
i.
pojawieniem się na rynku materiałów lub rozwiązań technicznych nowszej
generacji pozwalających na uzyskanie lepszej jakości i efektów działań promocyjnych
i/lub wydłuży okres użytkowania dostarczonych materiałów promocyjnych
(w szczególności tabliczek oraz roll-up’ów);
ii. zmianą przepisów prawa lub obowiązujących norm dotyczących oferowanych
materiałów promocyjnych;
iii. zmianami, w szczególności wydłużeniem, terminów realizacji zamówienia z uwagi na
okoliczności wymienione pkt 1.1 i 1.2.
1.4. Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia związane z:
a.
koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą,
że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
b.
wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w sposób określony w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie, które
nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
c.
zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
d.
koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in.
wystawienia faktury, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów
i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad
instytucji dofinansowujących lub zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej
wprowadzenie takiej modyfikacji,
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e.

zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron
umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia
realizowanego zamówienia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego, przy
jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych
elementów przedmiotu zamówienia i/lub skróceniu terminu realizacji zamówienia,
f.
zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania
umowy zgodnie z warunkami zapytania ofertowego lub złożonej oferty;
1.5. Zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane
ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy
i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);
1.6. Zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia czy
interesu społecznego lub interesu Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych
wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
zakresu przedmiotowego umowy i/lub terminu jego realizacji, modyfikacji zasad płatności
wynagrodzenia umownego związanych z zaistnieniem okoliczności uzasadniających
wprowadzenie takiej modyfikacji;
2. Zmiany, o których mowa w pkt 1.5 wymagają jedynie zgłoszenia drugiej stronie pisemnie lub drogę
elektroniczną.
3. Pozostałe zmiany w umowie mogą być dokonywane tylko pisemnie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.

1.

2.
3.
4.

5.

VIII. Polityka danych osobowych
§ 8.
Dane osobowe udostępnione Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę podlegają ochronie prawnej na
podstawie przepisów Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych .
Zleceniobiorca zobowiązuje się do podpisania ze Zleceniodawcą umowy przetwarzania danych
osobowych w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy zlecenia.
Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych uczestników projektu
w rozumieniu przepisów RODO.
Działając na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016
r. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych (zwanego
w dalszej części Rozporządzeniem)w zakresie umożliwiającym Zleceniobiorcy należyte wykonanie
postanowień niniejszej umowy oraz w celu realizacji niniejszej umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie
i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

IX. Prawa autorskie
§ 9.
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności i nieujawniania informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten
nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub
które stanowią informacje jawne, publiczne, opublikowane przez Zamawiającego.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu
Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na
znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe.
3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), powstałe w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy stanowią przedmiot wyłącznych autorskich praw majątkowych
Wykonawcy.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw
autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji
zamówienia objętego niniejszą umową lub dysponowania przez Zamawiającego utworami, do
których Wykonawca przeniósł prawa na Zamawiającego, a w przypadku skierowania z tego tytułu
roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia
roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu,
a także zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych
korzyści.
5. Z dniem przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
autorskie majątkowe prawa do utworów na wszystkich znanych prawu autorskiemu polach
eksploatacji przechodzą na Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do
utworów dotyczyć będzie w szczególności następujących pól eksploatacji: ekspozycji w sieci
Internet, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym
w sieci Internet. Zamawiający uzyska również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do utworów.
6. Całość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na wszystkich
wskazanych w ust. 6 polach eksploatacji zawarta jest w cenie wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne szkody wyrządzone
osobom trzecim, a pozostające w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
X. Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieobjętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz aktualnych na dzień wystąpienia okoliczności lub zdarzeń związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca zamówienia.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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