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UMOWA NR …..……. 

 

zawarta w dniu …………………. w ……………………,  

pomiędzy: 

 

…………………………………………………………….……………….……….. 

reprezentowanym przez ……………………………….…….……….. 

zwanym dalej: Zamawiającym 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: …………………………………………..….. 

zwanym dalej: Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2020-2677-

9787/POPC.03.01.00-00-0146/18-00  na przeprowadzenie maksymalnie 45 serii warsztatów lokalnych 

dla dorosłych w ramach projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie jednej serii warsztatów lokalnych (każda seria składa się z 

3 warsztatów lokalnych). Postępowanie zostało przeprowadzonego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do postępowania 

nie mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.   

 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie jednej serii warsztatów lokalnych w ramach 

projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” (nr umowy POPC.03.01.00-00-0146/18-

00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do 28.02.2021 

roku.  

3. Jedna seria warsztatów składa się z trzech warsztatów lokalnych. Każdy warsztat lokalny trwa 

minimalnie półtorej godziny zegarowej, maksymalnie zaś dwie godziny zegarowe.  

4. Warsztaty lokalne w ramach jednej serii mogą zostać przeprowadzone pojedynczo lub  

w blokach po 2 lub 3 warsztaty z rzędu. 

5. Warsztaty w ramach jednej serii mogą wiązać się tematycznie i tworzyć spójną całość lub być od 

siebie tematycznie niezależne. Celem warsztatów lokalnych będzie rozwój dowolnych 

kompetencji cyfrowych uczestników, w tym również kompetencji związanych z tworzeniem  

i wykorzystywaniem otwartych zasobów edukacyjnych. W szczególności rozwój następujących 

kompetencji z Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji (do wyboru): 

5.1. Potrafię wykorzystywać narzędzia komunikacji online by wymieniać się informacjami 

bieżącymi - Umiem wysyłać krótkie informacje, umawiać się na spotkania, informować  

o najważniejszych wydarzeniach (2.2. Korzyść: Utrzymuję stosunki towarzyskie). 

5.2. Potrafię komunikować się z nowo poznaną osobą wykorzystując funkcjonalności serwisów 

randkowych, dbając o własne bezpieczeństwo i prywatność - Umiem odbierać i czytać 

otrzymywane wiadomości oraz odpowiadać na nie w zależności od potrzeb, umiem korzystać 

z funkcjonalności serwisów wspierających komunikację („zaczepianie”, wysyłanie 

uśmiechów itp.) (2.2. Korzyść). 

5.3. Potrafię korzystać z różnych form, metod i narzędzi uczenia się wykorzystujących 

technologie cyfrowe - Umiem świadomie wybrać formę, metodę lub narzędzie uczenia się 
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najlepiej odpowiadające moim potrzebom, np. e-learning realizowany metodą projektową, 

webinarium, itd. i skorzystać z niego (3.2 Korzyść: uczę się przez Internet). 

5.4. Potrafię uczestniczyć w procesach dydaktycznych on-line - Umiem aktywnie brać udział w 

wybranych formach edukacji on-line, np. zabierając głos w dyskusjach podczas webinariów 

lub dodając treści do dokumentów powstających w środowisku sieciowym (3.2 Korzyść). 

5.5. Potrafię znaleźć inne osoby uczące się podobnych rzeczy, czerpać z ich doświadczenia oraz 

wspierać w razie potrzeby - Umiem znaleźć i skorzystać z forów, grup dyskusyjnych lub 

innych narzędzi skupiających osoby rozwijające swoją wiedzę i umiejętności na podobne 

tematy (3.2 Korzyść). 

5.6. Potrafię wspierać innych w korzystaniu z cyfrowych form zdobywania wiedzy - Umiem 

skorzystać z ich doświadczenia oraz wspierać ich aktywność, np. poprzez odsyłanie ich do 

odpowiednich materiałów instruktażowych (3.2 Korzyść). 

5.7. Potrafię tworzyć treści cyfrowe ważne dla mojej edukacji, wykorzystując także w tym celu 

istniejące zasoby - Potrafię tworzyć własne zasoby cyfrowe (np. teksty, grafiki, zdjęcia, 

prezentacje, filmy), wykorzystując w tym celu także istniejące już materiały, utworzone przez 

inne osoby i instytucje (3.3 Korzyść: tworzę zasoby edukacyjne i dzielę się nimi). 

5.8. Potrafię rozpoznać stan prawno-autorski treści, w tym różne typy otwartych licencji - 

Rozumiem, jak licencjonowane są treści, czym są otwarte licencje i czym skutkuje ich 

zastosowanie oraz jakie zasoby są dostępne w domenie publicznej (3.3. Korzyść). 

5.9. Potrafię dzielić się zasobami  edukacyjnymi i świadomie korzystać w tym celu  

z otwartych licencji - Potrafię udostępniać w Internecie tworzone przez siebie treści 

edukacyjne, stosując w tym celu odpowiednie serwisy internetowe oraz otwarte licencje (3.3. 

Korzyść). 

5.10. Potrafię znaleźć strony i serwisy z informacjami dotyczącymi moich zainteresowań - 

Potrafię znaleźć strony w Internecie zawierające treści zgodne z moimi zainteresowaniami, 

np. dotyczące gotowania, wędkarstwa; śledzić informacje pojawiające się  na tych stronach  

(za pomocą subskrypcji powiadomień w mediach społecznościowych lub newsletterów, 

kanałów RSS) (4.2. Korzyść: Rozwijam swoje hobby). 

5.11. Potrafię znaleźć i uczestniczyć w społecznościach osób podzielających moje zainteresowania 

- Potrafię znaleźć strony internetowe, na których mogę nawiązać relację z osobami 

podzielającymi moje zainteresowania, np. zarejestrować się i umieszczać wpisy na forach 

internetowych (4.2. Korzyść). 

5.12. Potrafię tworzyć treści dotyczące moich zainteresowań i publikować je w  Sieci - Potrafię 

stworzyć w Internecie miejsce, gdzie opublikuję  treści (np. Dokumentacja fotograficzna, 

filmy instruktażowe, porady) związane z moimi zainteresowaniami: profile, kanały  

w mediach społecznościowych, strony lub blogi tematyczne; potrafię prawidłowo stworzyć 

taki profil oraz potrafię publikować na nim treści odpowiednio ustawiając zasięg ich 

widoczności w Internecie (publiczny, widoczny dla określonego grona odbiorców)   

(4.2. Korzyść). 

5.13. Potrafię prowadzić profil / wydarzenie / kanał w mediach społecznościowych, dotyczący 

interesującej mnie tematyki - Posiadam konto na portalach społecznościowych, umieszczam 

tam treści, obserwuję interesujące mnie strony, komentuję wypowiedzi innych dotyczące  

interesującej mnie tematyki, moderuję i odpowiadam na komentarze innych użytkowników 

(4.3. Korzyść: Dbam o rozwój osobisty). 

5.14. Potrafię śledzić w mediach cyfrowych interesujące mnie zagadnienia - Posiadam konta na 

portalach społecznościowych, obserwuję interesujące mnie strony, komentuję wypowiedzi 

innych  (4.3. Korzyść). 

5.15. Potrafię zdobywać wiedzę w interesujących mnie obszarach - Umiem znaleźć  serwisy  

i strony internetowe dotyczące interesujących mnie zagadnień, zapoznawać się  

z informacjami na nich dostępnymi oraz wykorzystywać je zgodnie z moimi potrzebami  

(4.3. Korzyść). 

5.16. Potrafię znaleźć źródła informacji nt. kursów i zajęć w interesujących mnie obszarach - 

Umiem znaleźć w Sieci informacje o kursach i zajęciach na interesujące mnie tematy; 

nawiązać kontakt z ich organizatorami i się na nie zapisać (4.3. Korzyść). 
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5.17. Potrafię skorzystać z rozmaitych materiałów edukacyjnych dostępnych on-line - Umiem 

znaleźć w Sieci materiały edukacyjne dotyczące interesujących mnie zagadnień, takie jak 

materiały wideo, instruktarze, prezentacje, wykłady itp. i skorzystać ich w zależności od 

moich potrzeb (4.3. Korzyść). 

6. Grupą docelową warsztatów lokalnych są nauczyciele, bibliotekarze, edukatorzy oraz inne osoby 

ze społeczności lokalnych zainteresowane tematyką warsztatów. Uczestnicy warsztatów będą 

osobami dorosłymi w wieku od 18 do 64 lat. 

7. Warsztaty lokalne będą prowadzone w 15 – osobowych grupach (dopuszczone są wahania  

w liczebności +/- 5 osób). Łącznie w całej serii trzech warsztatów weźmie udział 45 uczestników, 

w tym minimum 25 unikalnych uczestników. 

8. Jeden uczestnik warsztatów może wziąć udział tylko w jednej serii warsztatów. 

 

§2 

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a. Udziału w dwudniowym szkoleniu trenerskim organizowanym przez Zamawiającego – 

szkolenie odbędzie się 19 – 20 listopada 2020 r. w formie online na platformie wskazanej 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia 

trenerskiego i poinformowania o tym Wykonawców z min. dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

b. Opracowania koncepcji serii warsztatów lokalnych na podstawie autorskiego pomysłu lub 

wybranego scenariusza / scenariuszy udostępnionych przez Zamawiającego. Scenariusze  

przygotowane przez Wykonawców muszą zostać przekazane Zamawiającemu do akceptacji, 

minimalnie 10 dni przed planowaną datą realizacji danej serii warsztatów. Scenariusze,  

o których mowa, muszą zostać udostępnione na wolnych licencjach (CC BY lub CC BY-

SA), aby mogły zasilić bazę otwartych zasobów edukacyjnych. 

c. Ustalenia terminów warsztatów lokalnych oraz przekazania Zamawiającemu informacji na 

temat ww. terminów minimalnie na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 

d. Rekrutacji uczestników na warsztaty lokalne. Rekrutacja uczestników nastąpi poprzez 

rozprzestrzenianie oraz zbieranie formularzy rekrutacyjnych udostępnionych przez 

Zamawiającego wśród grupy docelowej warsztatów. Wykonawca będzie zobowiązany do 

zrekrutowania 15 uczestników na każdy warsztat lokalny (+/- 5 osób) oraz przekazania 

Zamawiającemu listy zrekrutowanych osób w terminie do 10 dni przed planowanym 

terminem warsztatów. Wykonawca będzie zobowiązany do zrekrutowania łącznie minimum 

45 uczestników, w tym minimum 25 unikalnych którzy wezmą udział w serii 3 warsztatów 

lokalnych.  

e. Zapewnienia miejsca do przeprowadzenia serii warsztatów oraz przekazanie 

Zamawiającemu informacji na temat miejsca realizacji minimalnie 10 dni przed 

rozpoczęciem warsztatów. Miejscem przeprowadzenia warsztatów może być biblioteka 

(szkolna, naukowa, publiczna i inne), szkoła, dom kultury lub inna podobna instytucja. 

Miejsce realizacji warsztatów musi być dostosowane do scenariusza warsztatów  

tj. zapewniać niezbędne wyposażenie i sprzęt multimedialny. W razie wystąpienia 

uzasadnionych przeszkód związanych z realizacją warsztatów stacjonarnie ze względu na 

zagrożenie epidemiczne Zamawiający dopuszcza realizację zajęć w formie on-line. 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o chęci zorganizowania 

szkolenia w takiej formie. 

f. Przeprowadzenia 3 warsztatów lokalnych. Każdy warsztat musi trwać minimalnie półtorej 

godziny zegarowej, maksymalnie zaś dwie godziny zegarowe. Warsztaty lokalne w ramach 

jednej serii mogą zostać przeprowadzone pojedynczo lub w blokach po 2 lub 3 warsztaty  

z rzędu. 

g. W przypadku prowadzenia zajęć w formie on-line udostępnienia Zamawiającemu linku do 

spotkania. 

h. Zebrania i dostarczenia Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji po zakończeniu 

warsztatów, w szczególności:  
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a. list obecności, potwierdzenia odbiorów certyfikatów przez uczestników zajęć  

i danych osobowych uczestników warsztatów – na przesłanych przez Zamawiającego 

formularzach, 

b. dokumentacji fotograficznej z prowadzenia warsztatów, w postaci pięciu zdjęć  

z prowadzenia zajęć, w tym minimum trzech z uczestnikami; 

c. potwierdzenia odbioru materiałów promocyjnych przez uczestników według przesłanego 

przez Zamawiającego formularza; 

i. W przypadku prowadzenia zajęć w formie on-line przesłania zrzutów ekranu   

z platformy, na której spotkanie będzie miało miejsce oraz, o ile platforma komunikacyjna 

będzie posiadała opcję nagrywania, przesłanie nagrania z przeprowadzonych warsztatów.  

j. Udziału w webinarium podsumowującym w terminie 15 marca 2021. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminu webinarium z przyczyn organizacyjnych, po powiadomieniu 

Wykonawcy co najmniej 14 dni przed zmianą. 

k. Przestrzeganie w czasie szkoleń zasad zawartych w „Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020”; 

l. Umożliwienie wizytowania zajęć i przeprowadzenia kontroli zarówno przez pracownika 

Zamawiającego, jak i przedstawicieli Instytucji Wdrażającej w zakresie prawidłowej  ich 

realizacji; 

m. Zapewnienie odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych m.in. poprzez: 

oznaczenia sal oraz rozdanie materiałów promocyjnych dla uczestników, zapewnionych 

przez Zamawiającego.  

n. Zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po 

zaobserwowaniu ich występowania; 

o. Ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a. Zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów trenerskich dla Wykonawców w dniach 

19 – 20 listopada 2020 w formie online. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu i poinformowania o tym Wykonawców z minimum dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

b. Zapewnienia opieki Koordynatorki Warsztatów. 

c. Zapewnienia Wykonawcom formularzy rekrutacyjnych, w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji. 

d. Udostępnienia Wykonawcom przewodnika trenerskiego przed rozpoczęciem realizacji 

szkoleń (w formie tekstowej, elektronicznej). 

e. Udostępnienia Wykonawcom minimum 4 przykładowych scenariuszy zajęć do 

opcjonalnego wykorzystania (w formie tekstowej, elektronicznej). 

f. Zapewnienia materiałów promocyjnych potrzebnych do realizacji szkoleń (naklejki, 

plakaty, torby bawełnianie dla uczestników). 

 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy rzetelnie i solidnie przy zachowaniu 

należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób wyczerpujący 

wymagania Zamawiającego określone w niniejszej umowie i zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte 

zrealizowanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy tylko przy udziale osób 

wskazanych w załączniku nr 02 do oferty. Ewentualna zmiana trenera jest możliwa 

wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez nową, wskazaną osobę kryteriów opisanych w 

zapytaniu oraz zgody Zamawiającego. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż  

w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej o wszelkich istotnych 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli okoliczności,  

o których mowa, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiste wykonanie przedmiotu umowy (tj. zrealizowana                 

i zakończona seria 3 warsztatów) wynagrodzenie w wysokości …………….. zł brutto (słownie: 

……………………………………) na podstawie rachunków/faktur wystawianych przez 

Wykonawcę. 

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od dnia protokolarnego 

przyjęcia przedmiotu zlecenia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Zamawiający będący 

realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii z Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju regionalnego zastrzega sobie, że wypłata należności w w/w terminie jest 

możliwa, gdy  Zamawiający  posiada  środki  finansowe  na  subkoncie  utworzonym  na  potrzeby  

realizacji  projektu przekazane  przez  Instytucję Wdrażającą. W przypadku braku środków 

finansowych należność zostanie uregulowana niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy obciążone jest podatkiem dochodowym zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 22, ust. 6a, pkt 3 (Dz.U. 2000, Nr 14, poz. 

176 z późniejszymi zmianami). 

 

§5 

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zamówienia opartej 

na wzajemnym zaufaniu. 

2. Strony zobowiązują się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji 

umowy. 

3. Do merytorycznej i logistycznej współpracy w wykonywaniu zadania upoważnia się: 

3.1. Ze strony Zamawiającego: …………………………….. 

3.2. Ze strony Wykonawcy: ……………………………..  

 

§6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w trakcie realizacji Umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie 

trwania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do nie przekazywania osobom postronnym 

jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 „o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. 

03.153.1503 ze zm.). 

3. Wykonawca może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 2 za zgodą Zamawiającego 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz w przypadkach określonych 

przepisami prawa. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów                               

i materiałów, związanych z realizowanym przedmiotem umowy, tak aby w żaden sposób nie były 

dostępne dla osób postronnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których 

uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

§7 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich 

przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów 
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osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, 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. Nr 24, poz. 83,                  

z późn. zm.) do wyników prac, o których mowa w ust. 1, w pełnym zakresie, bez żadnych 

ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób. 

3. W ramach wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

całość majątkowych praw autorskich do wyników prac przygotowanych przez Wykonawcę                      

w ramach realizacji umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych i nie 

będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac obejmuje wszystkie znane w chwili 

zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności: 

5.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;   

5.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, prezentacja – w tym na stronach internetowych, użyczenie lub 

najem oryginału albo egzemplarzy; 

5.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – 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 

czasie przez siebie wybranym.  

 

§8 

1. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli sposobu wykonywania przedmiotu umowy na każdym 

etapie jej realizacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w umowie w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych                    

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego Wykonawcy lub 

osób będących w jego dyspozycji, tj. gdy w łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawca lub 

osoba będąca w jego dyspozycji wykaże więcej niż 276 godzin w ciągu 1 miesiąca. Zaangażowanie 

zawodowe obejmuje wszelkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach: 

stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) i samozatrudnienia (pod warunkiem 

osobistego świadczenia pracy) oraz zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. W przypadku stosunku pracy uwzględnia się liczbę dni roboczych w danym 

miesiącu wynikających ze stosunku pracy (przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności 

pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskim  i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się 

czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym) w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego. 

4. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –                         

w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej  w realizacji PO na podstawie stosunku 

pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 

5. Ponadto Zamawiający przewiduje kary: 

5.1 w przypadku realizacji usługi przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z postanowieniami 

umowy, w sposób wadliwy lub nie stosowania się przez Wykonawcę do wskazówek 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za zapłatą jedynie części 

wynagrodzenia, odpowiadającej prawidłowo wykonanej umowy, lub powierzyć wykonanie 

umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo do 
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naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości łącznego wskazanego umowie tj.                        

za realizację wszystkich szkoleń wskazanych w umowie w przypadku wadliwego wykonania 

umowy. 

6 Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany pisemnie. 

7 W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§9 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o 

których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:  

3. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”: 

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. 

zm.), 

b. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1), 

c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 

zm.); 

4. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”:  

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 

zm.), 

c. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 
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5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane  wyłącznie w celu realizacji projektu “Spółdzielnia 

Otwartej Edukacji w bibliotece“, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach POPC. 

6. Dane osobowe Wykonawcy zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu 

Fundacji “Centrum Cyfrowe”, ul. Chmielna 24 lok 2, 00-020 Warszawa, partnerowi projektu 

Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stanisława Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa 

oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta lub partnera uczestniczą w realizacji projektu. 

Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 

na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane 

osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach 

POPC. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a 

odmowa  ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 

projektu. 

8. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

11. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty beneficjenta: kontakt@centrumcyfrowe.pl. 

12. Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

13. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

 

 

§10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, zaakceptowanej 

przez Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym 

zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

2.1 zaistnienia omyłki pisarskiej; 

2.2 zmiany danych teleadresowych; 

2.3 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn organizacyjnych;  

2.4 zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy; 

2.5 zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy; 

2.6 zasad płatności (termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu 

wpłynięcia na konto Zamawiającego transzy dofinansowania na realizację przedmiotowego 

zlecenia  i może ulegać opóźnieniom. Nie przekazanie transzy dofinansowania przez 

Instytucję Zarządzającą –Centrum Projektów Polska Cyfrowa może być wynikiem braku 

dostępności środków na rachunku bankowym Ministra Finansów) 

3. Zmiany umowy, o których mowa w §8 ust. 2 ust. umowy, nie mogą powodować zwiększenia 

wartości umowy, o których mowa w §3 ust. 2 umowy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:kontakt@centrumcyfrowe.pl
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6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny, o której mowa w §8 ust. 2 ust. Wykonawca 

oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego 

związanych z niezrealizowanym przedmiotem umowy. 

 

§11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie spory związane z umową rozpatrywane będą przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.  

 

§12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                      

ze Stron.  

 

 

 

 

 

........................................  ………............................... 

       Wykonawca               Zamawiający 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy Wykonawcy. 


