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Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Znak sprawy:         Załącznik nr 2 do SWZ  

 

Wzór Umowy nr 

zawarta w dniu ...................................... 202.. roku w Wołominie pomiędzy:  

Powiatem Wołomińskim, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, NIP 1250940609, REGON 
013269344, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78, 
05-200 Wołomin, reprezentowanym przez ____________________, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwałą 
______________________ r., zwanym dalej Zamawiającym  

a 
_____________________________________________, zwanym dalej „Wykonawcą”  

Umowa zawarta w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów 
i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym. Projekt realizowany jest partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej, Fundację FLEXI MIND z siedzibą w Kuźni Dębskiej, Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych z siedzibą w Warszawie, zaś powierzony grant przez Powiat Wołomiński / 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. 

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) została zawarta 
umowa o następującej treści:  

§ 1. Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie stworzenia 
Planu Deinstytucjonalizacji dla Powiatu Wołomińskiego w związku z realizacją grantu 
w ramach projektu pt.: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów 
deinstytucjonalizacji usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 
2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym., zwanego dalej: 
„Doradztwem”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz sposób jego realizacji określa załącznik nr 1 
do niniejszej umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz oferta Wykonawcy z .........., 
stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.  

3. Zamówienie jest realizowane w związku z projektem partnerskim pn. „Opracowanie i 
pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” 
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współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w 
działaniu 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt 
realizowany jest partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 
Fundację FLEXI MIND z siedzibą w Kuźni Dębskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z 
siedzibą w Warszawie, zaś powierzony grant przez Powiat Wołomiński / Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej 
staranności, efektywności oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedza zawodową. 

5. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne 
czynności konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy. Wszelkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno- 
organizacyjnym, osobowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą  
i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli przebiegu realizacji każdego 
kroku zamówienia w ramach umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach realizacji umowy i przysługującego mu 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, do spełnienia wszystkich warunków 
służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie 
dostępności informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia  
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) w przypadku prowadzenia spotkań online  
i przygotowania materiałów edukacyjnych, które będą udostępnione publicznie. 

§ 2. Termin oraz warunki wykonania umowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 
16.12.2022 r. Szczegółowe terminy określone zostały w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych  
z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania 
sposobu realizacji umowy lub niezwłocznego odniesienia się do wniesionych uwag lub 
zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym wszelkich działań 
podejmowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych  
z realizowaną usługą, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. 
dokumentów na wezwanie Instytucji Zarządzającej. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie jest 
wyłączona w przypadku, gdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej 
(np. epidemia, powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy  
w dostawie energii). 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 
wykonania przedmiotu umowy, w tym do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na 
temat stanu jej realizacji. Osobami uprawnionymi do kontaktów są: 

a. po stronie Wykonawcy:................................., tel. .....e-mail:.... 
b. po stronie Zamawiającego:............................, tel. .....e-mail:.... 

7. Zmiana osób wymienionych w niniejszym ustępie nie powoduje konieczności zmiany 
umowy. O dokonanej zmianie strony informują się pisemnie. 

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości: 

a. netto:..........(słownie:.......); 
b. VAT (wg obowiązującej stawki): ...................(słownie:.......); 
c. brutto: ...........................(słownie:.....) 

2. Podana w ofercie cena jest wartością ostateczną. Wykonawca ponosi własne koszty 
wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty swojego dojazdu, 
noclegu i wyżywienia oraz koszty związane z warunkami wykonania i odbioru 
przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy 
związane z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie 
należności i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
wykonania umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie rozliczane i wypłacane Wykonawcy na 
podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych po zrealizowaniu poszczególnych kroków 
zamówienia. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie prawidłowo wykonany przedmiot umowy tj. 
podpisany protokół zdawczo-odbiorczy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie prawidłowo 
wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od daty jej dostarczenia przez Zamawiającego. 

7. Faktura VAT powinna zawierać numer umowy. 
8. Za datę zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 
9. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić w następujący sposób:  

a. Nabywca/podatnik: Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, 
NIP 1250940609. 

b. Odbiorca/płatnik: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78,  
05-200 Wołomin. 

10. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty wykonania usługi, o której mowa 
w § 1 ust.1 zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentów wskazanych w ust. 6. 

11. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy nr....................... 

 



 

Projekt POWR.02.08.00-00-0113/21 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług 
społecznych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

§ 4. Zasady odbioru  

1. Przedmiot umowy uważa się za wykonany należycie z chwilą podpisania końcowego 
protokołu odbioru pracy bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy 
wadliwość wykonania przedmiotu umowy ujawni się dopiero po podpisaniu protokołu. 

§ 5. Kary umowne, odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Zamawiającego, w formie 
pisemnej, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zaistnienia,  
o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe lub 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza 
przesłanie mailowo skanu informacji na adres e-mail osoby wymienionej w § 2 ust. 6 
pkt 2). Jeżeli okoliczności, o których mowa powyżej uniemożliwiają lub utrudniają 
Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający 
ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania 
informacji o wystąpieniu takich okoliczności. Prawo do odstąpienia od umowy w ww. 
terminie Zamawiający będzie miał także w sytuacji, gdy o okolicznościach mogących 
mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
Zamawiający poweźmie informacje od innych osób/źródeł aniżeli Wykonawca. 
Odstąpienie od umowy nie rodzi skutków finansowych po stronie Zamawiającego. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do 
terminu określonego w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego określonych w ust. 2, w przypadku zwłoki 
Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 
ust. 1, a przekraczającej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia 
od umowy. Zamawiający ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
w terminie 30 dni liczonych od upływu ww. 7 dni kalendarzowych. Jednocześnie w 
takim przypadku Wykonawcy nie jest należne wynagrodzenie ani odszkodowanie, 
nawet w przypadku częściowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nienależytego wykonania/niewykonania przez Wykonawcę obowiązków 
określonych w umowie lub załącznikach do niej, innych niż wskazane w ust. 2, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy przypadek 
nienależytego wykonania/niewykonania obowiązków. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklarował, że skieruje do realizacji przedmiotu 
umowy osoby spełniające warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji o dysponowaniu tymi osobami przez cały 
okres realizacji umowy. Każdorazowo, w przypadku ustalenia, że Wykonawca naruszył 
ww. obowiązek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, naliczaną za każdy 
przypadek naruszenia. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach 
określonych w ust. 1, 3, 11 lub 12, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 
umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

7. Karę umowną określoną w ust. 2, 4, 5 i 6 Wykonawca zapłaci na rachunek bankowy 
Zamawiającego podany w zawiadomieniu. Kary umowne mogą być potrącane przez 
Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Łączna wysokość wszystkich kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie 
postanowień umowy nie może przekraczać 50% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie 
pokrywa w pełni jego szkody. 

9. Odpowiedzialność za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie jest wyłączona 
w przypadku, gdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej (powódź, 
pożar, stan epidemii, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, itp.). 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte 
postępowanie likwidacyjne, w terminie 14 dni roboczych od powzięcia informacji o 
takich okolicznościach. 

11. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza umowa, Wykonawca 
złożył oświadczenie niezgodne z prawdą, w terminie 14 dni roboczych od powzięcia 
informacji o takich okolicznościach. 

12. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego 
upomnienia od Zamawiającego, nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej 
umowy, co będzie miało istotny wpływ na przebieg jej realizacji, w terminie 14 dni od 
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie 
stwierdzonych uchybień. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10–12j, odstąpienie od umowy następuje bez 
wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Wykonawcy, a Wykonawca może 
otrzymać jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania zrealizowanej już części 
przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbiory. Odstąpienie od umowy 
następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 

14. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczającym jest złożenie przez 
Zamawiającego oświadczenia w tym przedmiocie i nadanie go do Wykonawcy 
przesyłką poleconą lub kurierską w terminie przewidzianym umową na odstąpienie od 
niej. 

15. Zastrzeżone umownie prawo do odstąpienia od umowy nie pozbawia strony 
możliwości skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. 

16. Jeżeli Zamawiający odstępuje od umowy w związku z tym, że Wykonawca dopuszcza 
się zwłoki tylko co do części swojego świadczenia lub odstąpienie następuje z innych 
niż zwłoka powodów, a w chwili odstąpienia umowa została w części prawidłowo 
zrealizowana, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w części 
niezrealizowanej. 
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§ 6. Tajemnica 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań 
wynikających z umowy. 

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może 
udostępniać osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, dokumentów powstałych lub 
pozyskanych w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji lub 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego w jakiejkolwiek formie, wbrew 
postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu 
umowy, odstąpieniu od niej lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę. 

§ 7. Podwykonawcy 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy lub jego części 
podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. 

§ 8. Obowiązki informacyjne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania informacji, że usługa jest realizowana 
w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów 
deinstytucjonalizacji usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.8. Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt realizowany jest partnerstwie przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundację FLEXI MIND z siedzibą w Kuźni 
Dębskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie, zaś powierzony 
grant przez Powiat Wołomiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 
oraz do właściwego oznakowania logotypem Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja 
Rozwój i Unii Europejskiej wszelkiej dokumentacji w ramach realizacji usługi. 

2. Wykonawca, wykorzystując wskazane powyżej logotypy i informacje, zobowiązuje się 
do umieszczania ich także w oficjalnej korespondencji bezpośrednio związanej z 
realizacją przedmiotu umowy. 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Strony oświadczają, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby 
niniejszej umowy wspólnie realizują obowiązki Administratora Danych Osobowych 
zgodnie z art. 26 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.zm.), dalej zwanego: „RODO”. 
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2. Każda ze stron przetwarza dane osobowe w rozumieniu RODO, w związku  
z rozliczeniem lub kontrolą, o której mowa w § 1 ust. 7. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji lub rozliczenia niniejszej 
umowy. Wszelkie dane osobowe wykraczające poza powyższy zakres powinny być 
zanonimizowane przed ich przekazaniem. 

4. Strony oświadczają, że zgodnie z art. 24 RODO posiadają środki techniczne  
i organizacyjne, mające na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych 
osobowych z przepisami RODO oraz stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
RODO, w szczególności zobowiązują się: 

a. przetwarzać przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, przepisami 
RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

b. powstrzymywać się od działań faktycznych i prawnych, które mogłyby w 
jakikolwiek sposób naruszyć ochronę danych osobowych albo narazić drugą 
Stronę na odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub karną; 

c. zapewnić, że dostęp do danych osobowych mogą mieć jedynie pracownicy lub 
współpracownicy, którzy otrzymali upoważnienie i polecenie do przetwarzania 
tych danych lub którym powierzono ich przetwarzanie. 

5. Zakres odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu współadministrowania danymi (w 
tym za realizację praw przysługujących osobie, której dane dotyczą) obejmuje 
wyłącznie dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do rozliczenia 
niniejszej umowy lub przekazane w ramach kontroli, o której mowa w § 1 ust. 7. 

6. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy (w tym za realizację praw przysługujących 
osobie, której dane dotyczą) obejmuje przetwarzanie danych osobowych  
w pozostałym zakresie wynikającym z niniejszej umowy, i jej prawidłowej realizacji. 

7. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu współadministrowania danymi 
obejmuje – w razie konieczności – realizację obowiązku informacyjnego, o którym 
mowa w art. 13 i 14 RODO, zarówno w imieniu własnym, jak i na rzecz Zamawiającego. 
W celu realizacji ww. obowiązku informacyjnego Wykonawca przekazuje osobom, 
których dane dotyczą, klauzulę informacyjną, stanowiącą załącznik nr 6 do umowy, 
albo implementuje jej treść do własnej klauzuli informacyjnej. 

8. W ramach obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca 
przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacje o ustaleniach poczynionych 
pomiędzy Stronami dotyczących współadministrowania ich danymi. 

9. Z tytułu realizacji obowiązków wynikających z współadministrowania danymi 
osobowymi, żadnej ze Stron nie przysługuje wynagrodzenie. 

10. Każda ze Stron pokrywa własne koszty i wydatki związane z prawidłowym 
administrowaniem danymi osobowymi. 

11. Każda ze Stron odpowiada we własnym zakresie odpowiedzialności za działania  
i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzała udostępnione dane 
osobowe (w tym Podmiotów Przetwarzających), jak za działania lub zaniechania 
własne. 

12. Każda Strona odpowiada we własnym zakresie odpowiedzialności za szkody 
spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które 
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RODO nakłada bezpośrednio na Administratora. Na zasadach odpowiedzialności 
solidarnej, Stronom przysługuje w tym zakresie wzajemne roszczenie regresowe. 

13. Strony nie wyznaczają wspólnego punktu kontaktowego dla osób, których dane 
dotyczą, ale zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o składanych 
żądaniach realizacji praw, o których mowa w art. 15–21 RODO – w zakresie w jakim 
żądania dotyczą danych, którymi współadministrują. 

§ 10. Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot 
majątkowych praw autorskich, w tym w szczególności: materiały dydaktyczne  
i informacyjne, raporty, zestawienia, opisy, skrypty, prezentacje, multimedia, itp., 
powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, będą oryginalne, bez 
niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 
przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) do wyników prac, o których mowa w ust. 1, w pełnym 
zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności 
majątkowych praw autorskich innych osób. 

3. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 3 umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, z chwilą odbioru prac przez Zamawiającego (np. poprzez podpisanie 
przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego), całość majątkowych praw 
autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 1, przygotowanych przez 
Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, zwanych w treści umowy 
„Utworem”. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworu obejmuje w szczególności 
prawo do wyłącznego i swobodnego korzystania i rozporządzania Utworem, w tym na 
wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności: 

a. utrwalenia Utworu dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, zapisu 
magnetycznego, zapisu obrazu i dźwięku, elektroniczną, fotograficzną, 
optyczną, magneto-optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to m. 
in.: papier, nośniki elektroniczne, cyfrowe, optyczne, magnetyczne (np. 
dyskietki, CD, CD-ROM, DVD, pamięć USB), w ramach systemu on-line; 

b. zwielokrotnienia Utworu w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, 
cyfrowej, zapisu magnetycznego, zapisu obrazu i dźwięku, elektronicznej, 
laserowej, fotograficznej, optycznej, magneto-optycznej, na każdym nośniku, 
włączając w to m.in.: papier, nośniki elektroniczne, cyfrowe, optyczne, 
magnetyczne (np. dyskietki, CD, CD-ROM, DVD, pamięć USB), w ramach 
systemu on-line; 

c. wprowadzenia Utworu lub poszczególnych elementów Utworu do pamięci 
komputera i sieci teleinformatycznych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych 
typu intranet, jak również przesyłania Utworu w ramach wyżej wymienionej 
sieci, w tym w trybie on-line; 
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d. wprowadzenie Utworu do obrotu bez ograniczeń ilościowych, 
przedmiotowych, podmiotowych, terytorialnych, w tym wprowadzenie do 
obrotu w szczególności drukiem, w postaci papierowej, w czasopismach, w 
ramach produktów elektronicznych, w ramach baz danych, na nośnikach 
magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci 
CD, CD-ROM, dyskietek, DVD, pamięci USB, w ramach sieci 
teleinformatycznych, w tym zarówno sieci wewnętrznych (np. typu intranet), 
jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie; 

e. wypożyczania, najmu, darowizny, użyczenia, dzierżawy oryginału albo 
egzemplarzy Utworu, wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, w tym 
utrwalonego i zwielokrotnionego stosownie do niniejszego ustępu; 

f. rozpowszechniania Utworu bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych, 
podmiotowych, terytorialnych, w tym 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. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji w Utworze. Razem  
z przeniesieniem majątkowych praw autorskich Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz 
wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych w 
zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 4 i nie będzie żądał z tego tytułu 
dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich jest dokonane na czas nieokreślony. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do 

Utworu, w szczególności co do nienaruszalności treści i formy Utworu, co do 
oznaczania Utworu imieniem i nazwiskiem/nazwą Wykonawcy. Wykonawca 
upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich do Utworu, w 
tym prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz ich rzetelnego 
wykorzystania. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest autorem Utworu, Wykonawca 
zobowiązuje się do pozyskania od autora/-ów Utworu stosownych oświadczeń 
dotyczących ich osobistych praw autorskich do Utworu, zawierających zobowiązanie  
i upoważnienie autora/-ów Utworu wskazane w zdaniach poprzednich w niniejszym 
ustępie. 

8. Strony postanawiają, że Zamawiający – w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 
umowy – stanie się właścicielem egzemplarzy projektów i nośników, na których 
Wykonawca utrwalił Utwory, z chwilą dostarczenia ich Zamawiającemu. 

9. W przypadku pojawienia sią roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw do 
Utworu (np. praw autorskich, dóbr osobistych, praw zależnych, praw pokrewnych, 
praw do wizerunku osób trzecich), Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia 
oraz do pokrycia kosztów, wydatków i szkód, jakie Zamawiający poniósł na skutek 
zgłoszenia tych roszczeń, w tym wynikających z orzeczeń sądów powszechnych. 
Wykonawca powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o wszczęciu przez osoby 
trzecie ewentualnego postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu. 

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie skuteczności przeniesienia praw 
majątkowych do Utworu albo też skuteczności przeniesienia wyłącznego prawa do 
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zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do twórczych przeróbek 
Utworu, bądź też konieczności rozszerzenia zakresu pól eksploatacji na nowe,  
a niewymienione w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany na pierwsze żądanie 
Zamawiającego oraz w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy do zawarcia 
w formie pisemnej dodatkowej umowy przeniesienia na rzecz Zamawiającego 
majątkowych praw autorskich/dodatkowej umowy przenoszącej wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do twórczych przeróbek 
Utworu, a także przeniesienia tych praw na nowych polach eksploatacji. 

§ 11. Informacja publiczna 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 
szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość 
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która 
podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zmiany i uzupełnienia umowy – poza przypadkami wskazanymi w jej treści – wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w następujących 
przypadkach: 

a. Konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego  
w § 2, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu 
zawarcia umowy, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej 
(powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, stan epidemii itp.), mających wpływ na realizację umowy 
z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany terminu realizowanej umowy może on 
być wydłużony o czas trwania ww. przeszkody. 

b. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy związanej ze zmianą 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
koszty realizacji umowy, w tym ustawowych zmian stawki podatku VAT, 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

c. Wprowadzenia zmian koniecznych do prawidłowej realizacji projektu, 
wynikających z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji Zarządzających  
i monitorujących realizację projektu. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 



 

Projekt POWR.02.08.00-00-0113/21 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług 
społecznych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

5. Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego, 1 dla 

Wykonawcy. 
8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną treść. 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz załączników do umowy: 
Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu umowy 
Załącznik Nr 2: Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3: Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 
(…) 


