…………………….. 2019 r.
Załącznik nr 5
do Zapytania nr FRSI/Lekcja:Enter/2/2019

UMOWA NR ……………………… (wzór)
zawarta dnia ………………2019 r. w Warszawie pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. M. Kopernika 17, 00-359
Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000303048, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91, zwaną dalej
w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Jacka Królikowskiego – Prezesa Zarządu,
a
Panem/Panią ………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
………………………………………. z siedzibą pod adresem ………………………………., posiadającym REGON:…………..,
NIP: …………………………., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
[lub dla osób fizycznych]
Panem/Panią ………………………………., zamieszkałym/ zamieszkałą pod adresem ……………………………….,
posiadającym/posiadającą nr, PESEL ………, ,, zwanym/zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o treści następującej:

Umowa realizowana jest w ramach projektu „Lekcja:Enter” nr 03.01.00-00-0120/18-00 (dalej zwanego
Projektem), realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange (Lider Projektu), Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

§1 - Zakres i przedmiot umowy
1. Wykonawca na zamówienie Zamawiającego zobowiązuje się pełnić funkcję konsultanta
merytorycznego ds. …………………….. (dalej “Przedmiot Umowy”)
2. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (wraz
z ewentualnymi wyjaśnieniami) oraz zgodnie z Ofertą złożoną przez Wykonawcę. Kopia Zapytania
Ofertowego (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami) stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, natomiast
kopia Oferty (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami) stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa
treść Zapytania Ofertowego (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania).
4. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
nr FRSI/Lekcja:Enter/2/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której
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mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020”.
1) Do zadań konsultanta merytorycznego / konsultantki merytorycznej ds. .................. i autora
scenariuszy, wytycznych i prezentacji do szkoleń dla trenerów lokalnych i regionalnych opisanych w pkt. III.2.i Zapytania należy:
a) opracowanie finalnych scenariuszy i wytycznych szkoleniowych wraz z ew. materiałami do szkoleń
nauczycieli, np. handoutami,
b) opracowanie finalnych scenariuszy i wytycznych szkoleniowych wraz z ew. materiałami do szkoleń
nauczycieli, np. handoutami - korekta po 2 i 3 rundzie szkoleń, po kolejnych naborach nauczycieli
do projektu),
c)

wsparcie mentorskie (online) dla trenerów regionalnych i monitoring e-zasobów, dobrych praktyk,
zmian w podst. prog., w tym konsultacja scenariuszy i wytycznych szkoleniowych do szkoleń
trenerów regionalnych i trenerów lokalnych, średnio 18 godzin / mc,

d) prowadzenie szkoleń dla trenerów regionalnych (8 godz. szkoleniowych x 4 dni x 3 grupy),
e) aktywny udział w 5-8 dwudniowych spotkaniach konsultantów merytorycznych, organizowanych
przez Zamawiającego w miejscach i w terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz
ewentualnie spotkaniach online.
f)

opracowanie scenariuszy i wytycznych szkoleniowych do szkoleń trenerów lokalnych i trenerów
regionalnych (2 scenariusze/wytyczne i 2 aktualizacje po 1. i 2. rundzie szkoleń),

g) przygotowanie prezentacji na szkolenia dla nauczycieli, trenerów lokalnych i trenerów
regionalnych (3 szkolenia x 8 modułów = 24 prezentacje).

2) Do zadań konsultanta merytorycznego / konsultantki merytorycznej ds. zarządzania szkołą
i autora scenariuszy, wytycznych i prezentacji do szkoleń dla trenerów lokalnych i regionalnych opisanych w pkt. III.2.i Zapytania należy:
a) opracowanie materiału dla nauczycieli dot. planu wdrażania Technologii Informacyjnych
i Komunikacyjnych (TIK) w szkole, w tym roli dyrektora,
b) opracowanie materiału dla nauczycieli dot. planu wdrażania TIK w szkole, w tym roli dyrektora aktualizacja po każdej z 2 rund),
c)

wsparcie mentorskie (online) dla trenerów regionalnych i monitoring e-zasobów, dobrych praktyk,
zmian w podstawy programowej, w tym konsultacja scenariuszy i wytycznych szkoleniowych do
szkoleń trenerów regionalnych i trenerów lokalnych, średnio 18 godzin/miesiąc,

d) aktywny udział w 5-8 dwudniowych spotkaniach konsultantów merytorycznych, organizowanych
przez Zamawiającego w miejscach i w terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz
ewentualnie spotkaniach online,
e) opracowanie scenariuszy i wytycznych szkoleniowych do szkoleń trenerów lokalnych i trenerów
regionalnych (2 scenariusze/wytyczne i 2 aktualizacje po 1. i 2. rundzie szkoleń),
f)

przygotowanie prezentacji na szkolenia dla nauczycieli, trenerów lokalnych i trenerów
regionalnych (3 szkolenia x 8 modułów = 24 prezentacje)

[Ww. treść zadań stanowi przykład i zostanie dostosowana do zadań i ról, których wykonanie zostanie
powierzone Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania.].
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§ 2 - Ogólne zasady współpracy Stron
1.

Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą dla osiągnięcia jak najlepszych efektów realizacji
Przedmiotu Umowy, dlatego też dostarczy Wykonawcy niezbędne materiały i informacje. Zamawiający
zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby informacje dostarczone Wykonawcy były zrozumiałe,
jasne i kompletne.

2.

Wykonawca jest uprawniony do wykorzystywania materiałów i informacji przekazanych przez
Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

3.

Wykonawca przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy użyje własnych materiałów i posłuży się własnymi
narzędziami.

4.

Wykonawca będzie realizować swoje działania z najwyższą starannością, Wykonawca oświadcza, że
posiada niezbędną wiedzę fachową i doświadczenie, odpowiednie środki techniczne i zaplecze
osobowe zapewniające profesjonalne wykonanie Przedmiotu Umowy.

5.

Czynności będące Przedmiotem Umowy Wykonawca będzie wykonywał w ramach swojego
przedsiębiorstwa i na własne ryzyko.

6.

Wszystkie elementy składowe Przedmiotu Umowy winny być zgodne z obowiązującymi normami
i certyfikacjami adekwatnymi do Przedmiotu Umowy (np. podstawową programową oraz innymi
dokumentami/przepisami obowiązującymi w szkole, dot. kwestii programowych i zarządzania szkołą).

7.

Strony ustalają, iż wszelkie prace niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy (w tym zapytania
i odpowiedzi na zapytania, wytyczne, uwagi), dla których nie ustalono odmiennych terminów
w Umowie, wykonywane będą w ciągu od 3 do 5 dni roboczych od chwili doręczenia przez jedną ze
Stron drugiej Stronie. Jednocześnie, w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie
niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zjawiskach, które mogą mieć istotny wpływ na
przebieg realizacji Umowy, jak i wszelkich przeszkodach mogących utrudniać realizację Przedmiotu
Umowy.

8.

Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 będzie świadczony przez osobę/ osoby wskazane w ofercie.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac wynikających z Umowy osobom trzecim
(Podwykonawcom), jeśli jest to uzasadnione celem należytego wykonania Przedmiotu Umowy, po
uprzedniej zgodzie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca wybierze podmioty
najodpowiedniejsze pod względem profesjonalnym i ekonomicznym oraz oferujące najkorzystniejsze
warunki, w szczególności warunki cenowe. Wykonawca będzie odpowiadać za działania lub
zaniechania tych podmiotów tak, jak za własne działania lub zaniechania.

9.

Wykonawca będzie realizować poszczególne zadania objęte Przedmiotem Umowy terminowo,
zgodnie z kolejnością określoną w harmonogramie. Zmiany w harmonogramie będą dokonywane
w drodze uzgodnień w treści wiadomości e-mail i zgody Zamawiającego oraz nie wymagają formy
aneksu do Umowy (z wyłączeniem zmian skutkujących potrzebą zmiany okresu obowiązywania
Umowy).
W przypadku zmiany miejsc / terminów szkoleń i spotkań - nowe terminy zostaną wskazane przez
Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Przed odbiorem materiałów stanowiących dzieło, Wykonawca, każdorazowo na wniosek
Zamawiającego, zobowiązany jest przedkładać je Zamawiającemu do recenzji i akceptacji.
11. Zamawiający może wnosić uwagi do wszelkich działań Wykonawcy wykonywanych w ramach Umowy,
a dotyczących w szczególności sposobu jej realizacji.
12. Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi odnośnie zrealizowanych działań nie później niż w terminie
5 dni roboczych od dnia otrzymania (przedstawienia) danego zadania prac do akceptacji. Akceptacja
lub uwagi będą przekazane przez Zamawiającego w narzędziu udostępnionym przez Wykonawcę lub
na wskazane adresy e-mail.
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13. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca niezwłocznie (najpóźniej w terminie
5 dni roboczych) odniesienie się do nich i naniesie stosowane poprawki.
14. Po akceptacji przez Zamawiającego (za pomocą wiadomości e-mail) poszczególnych zadań w ramach
Przedmiotu Umowy Wykonawca może przekazać je do odbioru.
15. Strony uzgadniają, iż zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu
niezbędnym do realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. Umowa zostanie zawarta nie później
niż w momencie powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych uczestników
szkoleń/konsultacji lub odbiorców mentoringu .
16. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7
i 16.
17. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Wykonawcy, np. związanych ze stanem zdrowia,
dopuszcza się:
a.

nieobecność Wykonawcy na 1-2 spotkaniach konsultantów merytorycznych (w takiej sytuacji
Wykonawca na własny koszt spotka się z Zamawiającym celem uzupełnienia wiedzy/
umiejętności).

b. zastąpienie danego konsultanta merytorycznego na szkoleniu dla trenerów regionalnych przez
innego konsultanta (w sytuacji, w której łączna liczba dni szkoleniowych w przypadku danego
konsultanta byłaby mniejsza niż 12, wynagrodzenie konsultanta zostanie zmniejszone o kwotę
odpowiadającą liczbie dni szkolenia dla trenerów regionalnych, których nie prowadził.

§ 3 - Ochrona informacji
1.

Dokumentacja wydatków, w tym kosztów podróży, będzie dokonywana zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Katalogiem
wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2.

Treść Umowy, a w szczególności Przedmiot Umowy i wysokość świadczeń, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330., ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy.

3.

W związku z finansowaniem wynagrodzenia Wykonawcy ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, wszystkie
dokumenty związane z zapytaniem i jego realizacją mogą podlegać kontroli ze strony Partnera
Wiodącego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Komisji
Europejskiej oraz innych uprawnionych instytucji. Zleceniobiorca na żądanie podmiotów
kontrolujących Zleceniodawcę zobowiązany jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji dotyczącej
realizacji Umowy.

4.

W związku z ust. 3 Strony są zobowiązane i odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich
dokumentów i materiałów związanych z realizowanym Przedmiotem Umowy.

5.

W przypadku podejmowania przez Wykonawcę działań informacyjnych, promocyjnych
i szkoleniowych bądź przygotowania materiałów (np. tablice informacyjne, bannery, publikacje,
prezentacje multimedialne, notatniki, informacje prasowe itp.), powinien on przestrzegać zasad
zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji”, udostępnionym na stronie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
w zakładce dotyczącej zasad promocji i oznakowania
(http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i4
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oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia2018-roku/).

§ 4 - Określenie warunków istotnych zmian Umowy w trakcie realizacji Projektu
1.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w Umowie w celu
właściwej realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w formie
aneksu do Umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:
a.

zmiany terminu obowiązywania Umowy,

b. złożenia zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości Umowy / wartości zamówienia podstawowego określonego pierwotnie w Umowie,
c.
2.

zmiany zakresu oraz sposobu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, których
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

Ponadto Zamawiający dopuszcza istotną zmianę Umowy w przypadkach, gdy:
a.

wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.:
i.
ii.
iii.
iv.

katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.),
katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),
zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.),

zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia
a skutkujące niemożliwością dotrzymania terminu.
b.

wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie
dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które to zmiany są korzystne dla
Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany Przedmiotu Umowy.

§5 - Wynagrodzenie
1.

Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w następujący sposób:
DO UZUPEŁNIENIA ZGODNIE Z OFERTĄ

2. Dotyczy osób fizycznych rozliczających się rachunkiem:
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zobowiązań publiczno-prawnych, jakie ewentualnie poniesie
Zamawiający, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane przez płatnika.
Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie rachunku bez podpisu Zamawiającego.
Wynagrodzenie wynosi …………….. złotych (słownie: ………………… złotych).
3.

Dotyczy podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wynagrodzenie wynosi …………….. złotych (słownie: ………………… złotych).
4.

Maksymalne wynagrodzenie za zrealizowanie Przedmiotu Umowy wynosi …… zł (słownie: ……..
złotych, 00/100) zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

5.

Wynagrodzenie obejmuje/ nie obejmuje podatek VAT.

6.

Podstawą do wystawienia faktur/ rachunków za wykonanie Przedmiotu Umowy jest zatwierdzenie
dzieła/usługi przez Zamawiającego.
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7.

Podstawą do zatwierdzenia usługi jest miesięczne rozliczenie (sprawozdanie), przygotowane według
wzoru Zamawiającego. Sprawozdanie należy przesłać do Wykonawcy w terminie do 5 dnia miesiąca
następującego po zakończeniu okresu raportowania (lub pierwszego dnia roboczego po tym dniu,
jeśli termin wypadnie w dzień wolny od pracy).

8.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę/rachunek wraz ze sprawozdaniem. Ostatnią
fakturę/rachunek Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do 28.02.2023 r.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę/rachunek w terminie umożliwiającym rozliczenie
kosztów w trakcie trwania Projektu.

9.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego w banku dyspozycji
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się systematycznie i bez zwłoki rozliczać z podwykonawcami wykonującymi
prace na jego zlecenie w ramach określonych Umową (jeśli dotyczy).
12. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w sytuacji, gdy
Zamawiający nie otrzyma w terminie środków na realizację Projektu od Centrum Projektów Polska
Cyfrowa.
13. Strony uzgadniają, iż faktury i rachunki będą wystawiane i wysyłane w formacie pdf z adresu e-mail
Wykonawcy i na adres e-mail Zamawiającego podany w § 8.
14. Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o zmianie stanu faktycznego
w obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Za skutki wynikłe z niedopełnienia tego
obowiązku odpowiada Wykonawca.

§ 6 - Kary umowne
1.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

2.

Strony zgodnie uznają, iż okolicznością, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności jest siła
wyższa, rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia, o której
mowa w Umowie.

3.

Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne:
a) w wysokości 30% maksymalnej kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem realizacji
Przedmiotu Umowy - w razie odstąpienia Zamawiającego od Umowy lub jej części z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
b) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za daną część Przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4. pkt 1) lit a) , b), f) i g) oraz pkt 2) lit. a), b), e) i f) za każdy
dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dzieła w stosunku do terminów określonych
w aktualnie obowiązującym harmonogramie,
c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% stawki godzinowej
mentoringu, o którym mowa w § 1 ust. 4. pkt 1) lit. c) oraz w § 1 ust. 4. pkt 2) lit. c), za każdy dzień
zwłoki w składaniu sprawozdań z mentoringu, w stosunku do terminów określonych w aktualnie
obowiązującym harmonogramie,
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d) w wysokości 100% stawki godzinowej mentoringu, o którym mowa w § 1 ust. 4. pkt 1) lit. c) oraz
§ 1 ust. 4. pkt 2) lit. c), za każdy miesiąc niewykonywania mentoringu zgodnie z terminami
określonymi w aktualnie obowiązującym harmonogramie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
e) w wysokości 15% stawki za dzień szkoleniowy, za każdą nieuzgodnioną z Zamawiającym
nieobecność na spotkaniach konsultantów merytorycznych.
f) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za daną część Przedmiotu
Umowy, o którym mowa § 1 ust. 4. pkt 1) lit a) , b), e) oraz pkt 2) lit. a), b), e) i f) za każdy dzień
zwłoki w nanoszeniu poprawek/ usuwaniu wad w stosunku do terminu w aktualnie
obowiązującym harmonogramie.
4.

Kary umowne podlegają łączeniu. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu
w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż
jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

5.

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych określonych w Umowie.

§ 7 - Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych wyniki
prac, wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (w szczególności scenariusze, wytyczne oraz
prezentacje), będą oryginalne oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim,
w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. W ramach Umowy, w ramach wynagrodzenia wskazanego w §5, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego, z chwilą odbioru poszczególnych prac, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
autorskie prawa majątkowe (w tym zależne prawa autorskie wraz z wyłącznym prawem zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów,
o których mowa
w ust. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji:
a.

utrwalanie oraz trwałe lub tymczasowe zwielokrotnianie utworu lub jego przedstawienie w całości
lub w części jakąkolwiek techniką, w tym w pamięci komputerów i innych urządzeń
elektronicznych,

b. korzystanie z utworu na potrzeby promocji, produkcji i świadczenia usług w ramach swojej
działalności,
c.

dokonywanie opracowań utworu lub jego elementów w dowolny sposób, dowolną techniką
i w dowolnym zakresie, w tym włączanie do niego innych utworów, tłumaczenia,
przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, bez konieczności uzyskiwania
dodatkowej zgody Wykonawcy,

d. publiczne udostępnianie utworów, w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym w tym w szczególności wystawianie na targach, konferencjach,
szkoleniach, spotkaniach i innych formach publicznej prezentacji zapisu utworu w dowolnej formie,
jego modyfikacji lub produktów lub usług, zawierających lub opierających swoje działanie na
utworze,
e.

Zamawiający może wykorzystać powstałe utwory lub ich części wielokrotnie, w tym
w szczególności jako elementy innych utworów. Zakres przeniesienia obejmuje również prawo do
zezwalania na wykonywania przez Zamawiającego praw zależnych w odniesieniu do powstałych
utworów na polach eksploatacji wskazanych w Umowie. Wykonawca wyraźnie zezwala
Zamawiającemu na wprowadzenie dowolnych zmian w tym na modyfikowanie, skracanie, łączenie
lub przerabianie takich utworów przez Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego osoby
trzecie.
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3.

Twórcy powstałych utworów mają prawo wykonywania osobistych praw majątkowych do utworu
w zakresie oznaczania utworu swoim imieniem i nazwiskiem oraz informowania swoich partnerów
o wykonanym utworze. Tym samym Zamawiający udziela Wykonawcy prawa do informowania
o realizacji Projektu w materiałach marketingowych opisujących doświadczenie Wykonawcy,
w szczególności publikowania informacji o kluczowych założeniach projektu, efektów wdrożenia
produktu w organizacji oraz zakresu pracy wykonywanych w projekcie przez Wykonawcę
z wyłączeniem informacji określonych jako poufne.

4.

W przypadku powstania nowego pola eksploatacji Strony zawrą aneks do Umowy przenoszący
autorskie prawa majątkowe, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych, do
utworów na takim nowym polu. Do chwili podpisania aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać
prawo korzystania z utworów oraz jego opracowań na nowym polu eksploatacji, na zasadzie licencji
wyłącznej. Udzielenie licencji wyłącznej jak również przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi
bez odrębnego wynagrodzenia .

5.

Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności, jaka mogłaby
powstać po stronie Zamawiającego, wynikającej z przeniesienia autorskich praw majątkowych do
powstałych utworów na Zamawiającego na zasadach przewidzianych w Umowie w przypadku
zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wynikających
z korzystania z powstałych utworów przez Zamawiającego w sposób przewidziany w Umowie,
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia
osób trzecich zgłoszone wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej
(w tym praw przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) w związku z korzystaniem z utworu przez Zamawiającego w sposób przewidziany
w niniejszej Umowie oraz wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego związane z tymi
roszczeniami, z uwzględnieniem kosztów procesu (w tym kosztów pomocy prawnej) i odszkodowań.

§ 8 - Przedstawiciele Stron
1.

Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację niniejszej umowy a także uprawnionymi do
dokonywania akceptacji ze strony Zamawiającego są:
Katarzyna Morawska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, tel. 601421097, e-mail
katarzyna.morawska@frsi.org.pl
Magdalena Ramos-Smul, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, tel. 729002 322, e-mail
magdalena.ramos@frsi.org.pl

2.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy a także uprawnionymi do dokonywania
akceptacji ze strony Wykonawcy jest:
…………………………………………., ……….., tel. …….., e-mail……………….

3.

Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 (powyżej) nie stanowi zmiany umowy. Strony będą informować
się wzajemnie o zaistniałych zmianach niezwłocznie.

4.

Osoby wskazane w ust. 1 i 2 są odpowiedzialne za bieżącą komunikację i współpracę Stron, w tym
upoważnione do składania w ich imieniu samodzielnie oświadczeń w zakresie wymaganym dla
wykonania Umowy, z wyłączeniem oświadczeń woli wywołujących skutki prawne.

5.

Strony zobowiązują się do udzielania odpowiedzi na otrzymane wiadomości e-maile maksymalnie
w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail lub do uprzedzenia o czasowym braku
takiej możliwości.

6.

Oświadczenia woli wywołujące skutki prawne Strony mają obowiązek sobie doręczać na adresy siedzib
Stron, listem poleconym lub pocztą kurierską – za potwierdzeniem odbioru.
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7.

Za pomocą wiadomości e-mail Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą zmianę harmonogramu.

§ 9 - Czas trwania Umowy/Rozwiązanie Umowy
1.

Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, Umowa zawarta jest na okres do 28.02.2023 roku.

2.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości albo w części ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
a. gdy zwłoka Wykonawcy przekroczy co najmniej 5 dni roboczych w stosunku do terminów
określonych w aktualnym harmonogramie, a opóźnienie takie nie zostało zaakceptowane przez
Zamawiającego,
b. gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z przekazaniem poprawionych prac co najmniej 3 dni
robocze,
c. gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy lub jego część w sposób sprzeczny z Umową,
wbrew warunkom w niej określonym, jak również w przypadku rażącego naruszenia przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w szczególności postanowień
określonych w § 1, ust. 4, §4, § 5, § 7 oraz § 9 ust. 5 Umowy,
d. rozwiązania umowy o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub umowy
partnerskiej zawartej między Zamawiającym a Fundacją Orange, na podstawie której jest
finansowana Umowa,
e. nieotrzymywania przez Fundację Orange środków od Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
f. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

3.

Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy, gdy Zamawiający otrzymał środki od Fundacji Orange
i nie przekazuje należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

4.

Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności powinno być dokonane w formie
pisemnej.

§ 11 - Postanowienia końcowe
1. Strony będą dążyły do niezwłocznego poinformowania o zmianach w danych adresowych.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności z wyłączeniem
zmian: harmonogramu realizacji Umowy, zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin, dni, scenariuszy,
prezentacji oraz zmian dotyczących ramowych scenariuszy szkoleń dla nauczycieli i wytycznych
szkoleniowych określonych w „Koncepcji realizacji projektu”.
4. Wszelkie spory mogące powstać z tytułu realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozwiązywać w pierwszej kolejności w drodze negocjacji i konsultacji, a w przypadku ich
niepowodzenia poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi
powszechnemu.
5. Strony zobowiązują się do poszanowania wzajemnych interesów oraz powiadamiania się wzajemnie
o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla wykonania postanowień niniejszej Umowy.
6. Załączniki do Umowy stanowią jego integralną część.
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7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Lista załączników:
Załącznik nr 1 - Kopia Zapytania Ofertowego (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami)
Załącznik nr 2 - Kopia Oferty Wykonawcy (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami)

…………………………….

………………………….

Zamawiający

Wykonawca
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