UMOWA NR ……..
Niniejsza umowa („Umowa”) zawarta została w dniu ……... w Warszawie pomiędzy:

Instytut Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679
Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000176403, NIP:525-00094-76, REGON000332305,reprezentowanym przez
Roberta Wł. Bauera - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiajacym”
a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez
…………………………………………
zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi także „Stroną” lub łącznie „Stronami” w zależności od kontekstu,
o następującej treści:

1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Przedmiotem Umowy jest organizacja hackathonów, seminariów oraz konferencji,
szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zapytaniu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 4, dalej jako „Przedmiot Umowy”.
2. TERMIN REALIZACJI UMOWY
2.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do
30.09.2022 r.
2.2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poszczególnych zadań wchodzących w
Przedmiot Umowy, w terminach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

3. WARUNKI REALIZACJI UMOWY
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3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Umową zakresem
prac stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zapytaniem ofertowym i złożoną
przez siebie ofertą oraz z najwyższą starannością, efektywnością, zgodnie z najlepszą
praktyką i wiedzą zawodową.
3.2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznoorganizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem
pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
3.3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez zespół ekspertów wskazanych w ofercie
Wykonawcy tj., w składzie:
3.3.1. Eksperci wskazani w Ofercie Wykonawcy, w zakresie dziedziny danych satelitarnych:
a) ………………………………..;
b) ……………………………….;
c) ……………………………….
3.3.2. Posiadającego doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń związanych z prawidłowym
przygotowaniem prezentacji pitch ……………………………..
3.3.3. Pozostali eksperci:
a) ……
b) ….
3.4. W przypadku wystąpienia konieczności zmian osób wskazanych w pkt 3.3, Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania nowych osób, które będą posiadać doświadczenie i
umiejętności nie mniejsze niż wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
oraz w złożonej Ofercie przez Wykonawcę. Zmiana osób wskazanych w pkt 3.3 wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiającego.
3.5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków
wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich, w szczególności Wykonawca nie może bez
pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części
osobom trzecim. W przypadku wyrażenia takiej zgody i wykonania przedmiotu Umowy
lub jego części przez osoby trzecie, Wykonawca odpowiada w pełni za ich działania lub
zaniechania jak za działania i zaniechania własne.
3.6. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy informacji dotyczących
wykonania Umowy, w szczególności dotyczących stanu przygotowań do wykonania lub
wykonywania poszczególnych zadań wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, a także
do przedstawiania Wykonawcy, w formie pisemnej lub ustnej, swoich uwag w tym
zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ww. informacji w terminie 3 dni
od otrzymania wniosku o przekazanie informacji od Zamawiającego.
3.7. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania w trakcie przygotowań do wykonania lub
wykonywania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem uwag Zamawiającego
przedstawionych Wykonawcy. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi, zalecenia Zamawiającego
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pozostają wiążące dla Wykonawcy i wymagają naniesienia przez niego stosownych zmian
w realizacji zadań oraz tworzonych opracowaniach.
4. ODBIÓR PRAC
4.1. Wykonawca przekaże poszczególne elementy Przedmiotu Umowy, o których mowa w
Załączniku nr 1, do Umowy, na adresy e-mail Zamawiającego, wskazane w pkt 11.1 ppkt
1 Umowy w terminach uwzględniających możliwość zgłaszania zastrzeżeń przez
Zamawiającego tj. 7 dni przed upływem terminów wyznaczonych jako termin wykonania
aktywności określonej w Załączniku nr 1 do Umowy w edytowalnej wersji elektronicznej
umożliwiającej swobodne przeszukiwanie treści w formacie przetwarzanym przez MS
Word;
4.2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dostarczenia poszczególnych prac, o których
mowa w pkt 4.1. zobowiązuje się poinformować Wykonawcę poprzez e-mail o braku
zastrzeżeń albo zgłosić zastrzeżenia i uwagi.
4.3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się
poprawić lub uzupełnić prace z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego i ponownie
przekazać ją w sposób wskazany w pkt 4.1. i 4.2 Umowy.
4.4. Terminy, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy uważa się za zachowane, jeżeli
przed upływem każdego z nich Wykonawca dostarczył Zamawiającemu ostateczną wersję
danej pracy, tj. wersję, do której Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń lub wersję
poprawioną lub uzupełnioną z uwzględnieniem zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonymi
na podstawie pkt. 4.3. Umowy.
4.5. Należyte wykonanie zadań, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy zostanie
potwierdzone przez Zamawiajacego wiadomością e-mail, z zastrzeżeniem następujących
okoliczności:
Należyte wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone po zrealizowaniu całości
prac tj. po zakończeniu działania określonego w punkcie 8 Załącznika nr 1 do Umowy. W
takiej sytuacji Strony podpiszą protokół odbioru końcowego Umowy [dalej jako „Protokół
końcowy”] wskazującego terminowość i zgodność z Umową wykonania prac
stanowiących Przedmiot Umowy.
4.6. Wzór Protokołu końcowego, o którym mowa w pkt 4.5 Umowy stanowi Załącznik nr 2 do
Umowy.
5. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1. Wykonawca za należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy otrzyma łącznie ryczałtowe
wynagrodzenie,
które
wyniesie:
………………………………
zł
(słownie:
…………………………………………. złotych) netto powiększone o należny podatek VAT
w wysokości ………………………………… zł (słownie………………………………………), łącznie
……………. zł (słownie: ……………………………………………………………………) brutto , zgodnie ze
swoją ofertą.
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5.2. Wynagrodzenie określone w pkt 5.1. obejmuje wykonanie pełnego zakresu usług,
określonych w Umowie oraz jej integralnych częściach tj. w Załączniku nr 1 do Umowy.
5.3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5.4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez Strony
Protokół końcowy, o którym mowa w pkt 4.5. Umowy.
5.5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze ………………………………………………………………….
5.6. Datą płatności wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu przez
Zamawiającego.
5.7. Wykonawca, mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z
realizacją niniejszej Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
6. POUFNOŚĆ
6.1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy, które nie zostały podane do publicznej wiadomości.
6.2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez
Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych, stanowiących
tajemnicę służbową, tajemnicę handlową, a także inną będącą przedmiotem niniejszej
Umowy może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie
przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą Umową.
6.3. Za informacje poufne Strony uznają informacje niezależnie od formy ich utrwalenia lub
przekazania, które Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób poinformował
Wykonawcę, że traktuje je jako poufne [dalej jako „Informacje Poufne”].
6.4. Wykonawca zobowiązuje się:
1) nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 6.1., pkt 6.2. Umowy oraz Informacji
Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod
rygorem nieważności;
2) wykorzystywać informacje, o których mowa w pkt 6.1., pkt. 6.2. Umowy oraz
Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy;
3) nie powielać informacji, o których mowa w pkt 6.1., pkt 6.2. Umowy oraz Informacji
Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy;
4) zabezpieczać otrzymane informacje, o których mowa w pkt 6.1., pkt 6.2. Umowy oraz
Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do
zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w takim samym stopniu, jak
postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa;

Strona 4 z 13

6.5. Wykonawca odpowiada za szkodę, wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od
Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej Umowy.
6.6. W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej
wygaśnięcia Wykonawca zwróci w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni materiały
zawierające Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji
elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych.
6.7. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do niezwłocznego
zniszczenia materiałów zawierających informacje, o których mowa w pkt 6.2. Umowy oraz
Informacje Poufne.

7. PRAWA AUTORSKIE
7.1. Z dniem przekazania przez Wykonawcę poszczególnych elementów Umowy
Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 5.1. Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zrealizowanych
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych(dalej: „Utwór”,
„Utwory”) w tym w szczególności do nagrodzonych lub wyróżnionych utworów
powstałych w ramach realizacji hackathonów.
7.2. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w pkt 7.1. następuje na następujących
polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania Utworu - publikowanie części lub całości, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w trakcie konferencji,
seminariów, sympozjów, na forach oraz w trakcie spotkań;
4) wprowadzania Utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;
5) wykorzystywania Utworu lub fragmentów bez jakichkolwiek ograniczeń;
6) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
7) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
8) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
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9) sporządzenie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów, zarówno przy
użyciu napisów, jak i lektora;
10)

dokonywania zmian utworów, modyfikacji, skrótów, przeróbek samodzielnie lub przez
osoby trzecie – w razie wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego
opracowywania.

7.3. Z dniem przekazania przez Wykonawcę poszczególnych elementów Umowy
Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 5.1. Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich do wszelkich zmian, opracowań i przeróbek przekazanych Utworów (lub
ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie
z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
7.4. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt 7.1. – 7.3. Umowy nie jest ograniczone pod
względem celu rozpowszechniania Utworu, ani też pod względem czasowym czy
terytorialnym.
7.5. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Utworów w zakresie wskazanym w pkt.
7.2. i 7.3. Umowy począwszy od daty każdorazowego udostępnienia lub przekazania
Utworu Zamawiającemu, a Wykonawca zapewnia, że takie korzystanie nie będzie
naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie
powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat.
7.6. Wykonawca oświadcza, że ponosił będzie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia
praw osób trzecich w związku z Przedmiotem Umowy. W przypadku wystąpienia do
Zamawiającego osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności
przemysłowej, praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw na dobrach
niematerialnych wynikających z realizacji przez Strony Przedmiotu Umowy,
odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca
zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich mogących powstać w związku z tym
zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich.
7.7. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy na piśmie
o wystąpieniu osób trzecich z roszczeniami z tytułu korzystania przez Zamawiającego z
Utworów.
7.8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów, Wykonawca, na swój koszt
uzyska niezwłocznie dla Zamawiającego prawa do kontynuowania korzystania z Utworów.
8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. W związku z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt 1
Umowy, Zamawiający jako administrator danych osobowych (dalej „Administrator”)
powierza Wykonawcy (dalej również „Podmiot przetwarzający”) przetwarzanie danych
osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
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8.2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszą Umową oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego 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 (dalej „Rozporządzenie”).
8.3. Wykonawca oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8.4. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla
realizacji niniejszej Umowy.
8.5. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez
Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. Z chwilą przystąpienia do
realizacji Przedmiotu Umowy Administrator wydaje Wykonawcy polecenie przetwarzania
danych osobowych w trybie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
8.6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
8.7. Wykonawca zobowiązuje się:
1) zastosować środki zabezpieczenia – organizacyjne i techniczne- przetwarzania danych
osobowych, z tym, że wdrożone środki zabezpieczenia będą adekwatne
do zidentyfikowanych ryzyka w zakresie powierzonych danych osobowych;
2) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
3) do udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania
spełnienia obowiązków wynikających z aktów powszechnie obowiązujących,
spoczywających na Wykonawcy oraz umożliwi Administratorowi przeprowadzanie
audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających
i naprawczych;
4) do niezwłocznego zastosowania zaleceń pokontrolnych przekazanych przez
Administratora;
5) do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (o ile wynika z obowiązku prawnego);
6) o nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które
będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy;
7) pomagać Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się
z obowiązków określonych w przepisach prawa;
8) po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłaszać
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je administratorowi w ciągu 24 h;
9) udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
10) niezwłocznie
poinformować
Administratora
danych
o
jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych;
11) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów
i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących
z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
Wykonawca oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba
że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących
przepisów prawa lub umowy. Wykonawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik
etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne
osoby pracujące na rzecz Wykonawcy), która zostanie upoważniona do przetwarzania
danych osobowych będących przedmiotem Umowy, zostanie zobowiązana do
zachowania tych danych w tajemnicy przed udostępnieniem jej ww. danych.
Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
8.8. Administrator danych ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez podmiot
przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spełniają postanowienia umowy. W szczególności w celu sprawdzenia i weryfikacji, czy
Wykonawca przetwarza je zgodnie z postanowieniami łączącej Strony Umowy
Powierzenia oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym ma prawo do:
1) dokonywania oględzin obszaru przetwarzania danych, w tym nośników i urządzeń,
na których przetwarzane są dane powierzone przez Zamawiającego,
2) żądania udzielania informacji lub wyjaśnień, w tym na piśmie, dotyczących operacji
przetwarzania powierzonych Wykonawcy danych, wglądu w dokumentację związaną z
powierzonymi do przetwarzania danymi.
8.9. Kontrola może się odbyć za uprzednim powiadomieniem pisemnym Wykonawcy
w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych.
Dokonywanie czynności, o których mowa w niniejszym ustępie w imieniu Zamawiającego
następuje na podstawie imiennego upoważnienia w obecności i pod nadzorem
Wykonawcy. W celu umożliwienia Administratorowi dokonywania czynności
technicznych związanych z działaniami opisanymi w niniejszym ustępie, Wykonawca jest
zobowiązany do wyznaczenia pracownika, który będzie umożliwiał ich realizację przez
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Zamawiającego. Z czynności kontrolnych sporządzany jest, protokół w 2 egzemplarzach,
z tym że 1 egzemplarz przekazuje się Wykonawcy.
8.10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
8.11. Podwykonawca, powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone
na podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
8.12. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora
za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
8.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. W przypadku zaistnienia
zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością Administratora za niezgodne z przepisami
prawa przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w tym nieodpowiednie
zabezpieczenie danych powierzonych do przetwarzania, Wykonawca obowiązany jest
niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcie ich przyczyn i skutków, chyba, że
ich usunięcie będzie wymagało działania Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie
przekazuje Zamawiającemu informacje o planowanych działaniach naprawczych.
8.14. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania zasad przetwarzania danych osobowych
określonych w niniejszym punkcie w przypadku zmian przepisów prawa.
9. KARY UMOWNE
9.1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę
wyrządzoną przez podwykonawców lub osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy
wykonywaniu Umowy.
9.2. W przypadku nieuzasadnionego nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag, zastrzeżeń
lub instrukcji Zamawiającego, o których mowa w pkt 4.3 – 4.4. Umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w pkt 5.1. Umowy, za każdy przypadek nieuzasadnionego
nieuwzględnienia uwagi, zastrzeżeń lub Instrukcji.
9.3. W przypadku opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych
w Załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 5 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 5.1.
Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji elementów Przedmiotu
Umowy.
9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w pkt 5.1. Umowy.
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9.5. Zamawiający ma prawo naliczania Wykonawcy kar umownych w wysokości 10 000 zł za
każde stwierdzone naruszenie obowiązku polegającego na:
1) przestrzegania określonych w pkt 8 Umowy obowiązków informacyjnych i dotyczących
kontroli;
2) zachowaniu poufności, określonego pkt 7 Umowy.
9.6. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości.
Kary mogą być naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.
9.7. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie 14 dni od daty otrzymania wystosowanego
przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.
9.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę.
9.9. Zapłata kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy nie
wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
10.1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu
w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu Umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów
określonego w Umowie lub w Załączniku nr 1 do Umowy wynosić będzie więcej niż 30
dni.
10.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy:
1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy;
2) stwierdził zaistnienie, po stronie Wykonawcy, okoliczności uniemożliwiających
wykonanie lub należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności Wykonawca
zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie
likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze z tej przyczyny;
3) Wykonawca:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień w zakresie obowiązku ochrony
danych osobowych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
c) zaniedbuje lub narusza zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności nie
stosuje się do uwag Zamawiającego zgłoszonych zgodnie z pkt 4.2 – 4.4 Umowy,
pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiającego na usunięcie uchybień lub naruszeń.
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– w terminie 60 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od Umowy.
10.3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktowania się:
1) ze strony Zamawiającego………………………………, e-mail: ………………, tel. +………………
2) ze strony Wykonawcy: ………………….., e-mail ………………………………, tel. +…………………
11.2. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy i następuje w
drodze pisemnego poinformowania drugiej Strony.
11.3. Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na piśmie o każdej zmianie adresu,
pod rygorem uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.
11.4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11.5. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem sytuacji wprost określonych w Umowie.
11.6. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy będzie rozpoznawał sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
11.7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
przeznaczony jest dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
11.8. Integralną część Umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – Zakres zadań;
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy.
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 4 – Zapytanie ofertowe

w imieniu Zamawiającego

w imieniu Wykonawcy

_______________________

_______________________
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………..
Zakres Zadań
Lp

Zadanie

Organizacja 4 hackathonów na polskich uczelniach, zlokalizowanych w
1 różnych regionach Polski i/lub w trybie online (w zależności od sytuacji
epidemiologicznej) pierwsza edycja styczeń 2022 – marzec 2022
Organizacja 4 seminariów dla samorządów regionalnych, mających na
2
celu bardziej szczegółowe przedstawienie proponowanych rozwiązania

3 Przygotowanie raportu podsumowującego pierwszą edycję
Organizacja 4 hackathonów na polskich uczelniach, zlokalizowanych w
5 różnych regionach Polski i/lub w trybie online (w zależności od sytuacji
epidemiologicznej) druga edycja kwiecień 2022 – czerwiec 2022
Organizacja 4 seminariów dla samorządów regionalnych, mających na
6
celu bardziej szczegółowe przedstawienie proponowanych rozwiązania

7 Przygotowanie raportu podsumowującego drugą edycję
Organizacja konferencji na zakończenie projektu (obu edycji
hackathonów) dedykowane dla:
8 •
firm z sektora przemysłowego (20 uczestników);
•
przedstawicieli organizacji rządowych (30 uczestników);
•
środowiska akademickiego (30 uczestników).
Przygotowanie raportu podsumowującego obie edycje oraz
9
konferencję końcową

Termin realizacji
1 01 2022
31 03 2022
1 01 2022
31 03 2022
15 04 2022
1 04 2022
30 06 2022
1 04 2022
30 06 2022
15 07 2022

30 09 2022

30 09 2022
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ………..

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGOODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Miejsce i data dokonania odbioru Przedmiotu Umowy:
.................................................................................................................
1) Ze strony Zamawiającego:
...............................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
2) Ze strony Wykonawcy:
...............................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

2.

Przedmiotem

odbioru

w

ramach

Umowy

…..

z

dnia

……..

r.

jest

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3.

Potwierdzenie należytego wykonania Umowy (odpowiednie podkreślić):
1) TAK (potwierdzam należyte wykonanie bez zastrzeżeń)
2) TAK z zastrzeżeniem (potwierdzam należyte wykonanie – zastrzeżenia)
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Termin na usunięcie zastrzeżeń: ………………………………….
3) NIE (nie potwierdzam należytego wykonania umowy – zastrzeżenia)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

w imieniu Zamawiającego

w imieniu Wykonawcy

_______________________

_______________________
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