UMOWA nr ………
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu .........................w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, działającym na
podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U z 2017
r. poz. 1447, ze zm.), zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Centrum”, reprezentowanym przez:
…………………………… - ………………………., działającego na podstawie upoważnienia z
dnia………,
(kopia upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)
a
……………. z siedzibą w ………….. (…-…), adres: ul. ………, której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy w ………………, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: ……………….., posiadającą NIP: ……………… oraz REGON: ……………, kapitał
zakładowy w wysokości: …… złotych, opłacony w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”,
lub
………………………………… zamieszkałym/zamieszkałą w ………………… (…-…), przy
ul. ………. posiadającym/(ą) PESEL: …………………., legitymującym/(ą) się dowodem osobistym
serii …… numer …………………, wydanym przez ……………………., ważnym
do ………………………,
prowadzącym/(ą)
działalność
gospodarczą
pod
firmą
………………………………,
przy
ul.
………………,
posiadającym/(ą)
NIP:
……………………… oraz REGON ……………………, zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym/(ą) przez:
…………………………………………...........
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS lub wydruk
z CEIDG Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
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Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej: „pzp”.

§ 1.
1.

2.

3.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewaluacji pt. Ocena
komplementarności i skuteczności wsparcia oferowanego w ramach działań 4.3, 4.4 i
poddziałania 4.1.2, obejmującej dostarczanie Zamawiającemu informacji o dofinansowanych
projektach POIR, skuteczności wsparcia, dobrych praktykach w zakresie realizacji programów
(dalej: „Przedmiot Umowy” lub „Badanie”).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Badanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
na warunkach i w terminach określonych w Umowie, opisie przedmiotu zamówienia (dalej:
„OPZ”), którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia …………. 2018 r. (dalej: „Oferta”), której kopia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Badania zgodnie z wymaganiami określonymi
w Umowie, przy dołożeniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter
prowadzonej przez Wykonawcę działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1999 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.), (dalej: „ustawa o prawie autorskim”).
§ 2.

1.
2.
3.
4.

5.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem
oraz posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie Badania.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności
i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Umowy.
Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej
ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację Badania,
w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do jego wykonania oraz dobór najlepszych
środków i metod, mających na celu zagwarantowanie realizacji Przedmiotu Umowy wysokiej
jakości.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za nadzór nad osobami wyznaczonymi
do realizacji Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych
z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem, oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem
Badania.
§ 3.

1.

Wykonawca opracuje i zaprezentuje Zamawiającemu projekt Raportu metodologicznego
(dalej: „Raport metodologiczny”), zgodnie z warunkami określonymi w OPZ.
Po zaprezentowaniu przez Wykonawcę Raportu metodologicznego w sposób wskazany
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2.

3.

4.

5.

w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający, biorąc pod uwagę jego treść, doprecyzuje szczegóły
dotyczące sposobu realizacji Badania przez Wykonawcę.
Potwierdzeniem ustaleń, o których mowa w ust. 1, będzie akceptacja Raportu
metodologicznego przez Zamawiającego, w drodze podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
Całość prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy zostanie zakończona przez
Wykonawcę w terminie zgodnym z harmonogramem Przedmiotu Umowy określonym w OPZ
i Raporcie metodologicznym.
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy Raportem
metodologicznym a Ofertą, decydujące znaczenie mają postanowienia Raportu
metodologicznego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów Badania
w przypadku opóźnień występujących w przeprowadzaniu Badania w stosunku
do harmonogramu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3, na pisemny wniosek
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do opisania skali problemu i podania przyczyn
opóźnienia. Warunkiem akceptacji zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest
wykazanie przez Wykonawcę, że opóźnienie wynika z okoliczności niezależnych
od Wykonawcy. W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy, która musi mieć formę
pisemną lub elektroniczną, termin realizacji Badania może zostać przesunięty jednorazowo
maksymalnie o 14 (czternaście) dni kalendarzowych. Zmiana, o której mowa, nie wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy i nie wpływa na termin końcowy realizacji Umowy.
§ 4.

1.

2.

3.

4.

Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w łącznej kwocie: …………….…. (słownie: ……………………..) złotych
netto, tj. ….…………………….. (słownie: ….……………….) złotych brutto.
Strony ustalają następujący, zgodny z Ofertą, harmonogram wypłaty wynagrodzenia:
1) po opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu metodologicznego
oraz przeprowadzeniu IDI (In-depth Inteview) z przedstawicielami Zamawiającego ………………… (słownie: …………………..) złotych brutto;
2) po realizacji badań terenowych oraz opracowaniu i akceptacji przez Zamawiającego
raportu końcowego–…………………….… (słownie ………………….) złotych brutto;
Strony postanawiają, że kwota wynagrodzenia brutto wskazana w ust. 1, jest całkowitą kwotą
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności
z tytułu przeniesienia praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w § 5 Umowy, na zasadach tam
opisanych oraz, że pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest zgodnie z harmonogramem wypłaty
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturach VAT/rachunkach, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków.
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5. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku jest protokół odbioru, o którym mowa w §
6 ust. 2 Umowy, potwierdzający wykonanie danego elementu Badania przez Wykonawcę,
bez zastrzeżeń.
6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
§ 5.
1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że do niego należą lub będą należeć w dniu ich przeniesienia
na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do wszystkich, stanowiących przedmiot prawa
autorskiego, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim, wyników prac powstałych
w związku z wykonywaniem Umowy (zwanych dalej: „utworami”), które nabył lub nabędzie
przed dniem ich przeniesienia na Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia przez
niego twórców, i że ma on lub będzie mieć przed dniem ich przeniesienia na Zamawiającego
tytuł prawny do przeniesienia tych praw na Zamawiającego.
Na podstawie Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich
utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów następuje z chwilą wydania przez
Wykonawcę Zamawiającemu egzemplarzy utworu w formie papierowej lub elektronicznej –
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,
w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy pól eksploatacji, w tym wskazanych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1)
w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzania dowolną techniką,
w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)
w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenia do obrotu, użyczenia,
najmu oryginału lub egzemplarzy utworów;
3)
wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD,
Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów
powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z jego wykorzystaniem;
4)
wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu,
i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;
5)
przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego
rodzaju środków i technik;
6)
publicznego udostępniania, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego, w tym w trakcie
prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach
telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług
interaktywnych.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, będą
oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą
naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich
oraz dóbr osobistych tych osób;
2) w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym
autorskie prawa majątkowe lub umowy o korzystanie z praw autorskich - licencje) oraz
wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie
współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób
nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami,
którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;
3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi
do utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego
i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 3;
4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa
wyłącznie dla celów realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży
się cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe
lub licencję uprawniającą do korzystania z tego utworu. Ponadto, Wykonawca przeniesie
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli sublicencji do tego utworu na polach
eksploatacji określonych w ust. 3. Za przeniesienie praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy
nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów
stanowiących opracowanie utworu (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w zakresie
wskazanym w ust. 3, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody
Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w
utworze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności
egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu
naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego
do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
ich praw w związku z wykonywaniem Umowy.
W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, o ile naruszenie praw
takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy Wykonawcy.
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11.

12.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest
do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego
zwolnienia z udziału w procesie, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z winy
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad
prawnych utworu, Zamawiający będzie uprawniony, w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu
wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia
zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający
będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.
§ 6.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Odbioru realizacji poszczególnych etapów Badania dokona komisja składająca się z trzech
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, tj. osoby upoważnionej przez Kierownika
Zamawiającego oraz dwóch przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt
2 Umowy, (dalej: „Komisja Odbioru”).
Po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów Badania oraz po dostarczeniu
Zamawiającemu każdego z raportów, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, w terminie do 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania każdego z tych raportów, Strony
sporządzą protokoły odbioru, których wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy (dalej:
„Protokoły odbioru”).
Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 2, podpisywane są przez każdego członka Komisji
Odbioru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 Umowy.
Protokoły odbioru zawierać będą, w szczególności:
1) oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;
2) wskazanie Umowy;
3) datę i miejsce sporządzenia;
4) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania
Badania, w tym o braku albo o istnieniu wad Badania;
5) podpisy członków Komisji Odbioru oraz przedstawiciela Wykonawcy.
Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 pkt 4, Zamawiający zgłosi w Protokołach odbioru, jeżeli
stwierdzi, że Badanie wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony,
w szczególności z OPZ i Ofertą.
W przypadku zgłoszenia w Protokołach odbioru zastrzeżeń, co do wykonania Badania,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 14 (czternaście)
dni kalendarzowych, do usunięcia stwierdzonych w Protokołach odbioru wad Badania.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
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7.
8.
9.

10.

11.

12.

Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad w wykonaniu
Badania stanowić będzie podstawę do sporządzenia Protokołów odbioru bez zastrzeżeń.
Protokoły odbioru stwierdzające wykonanie Badania bez zastrzeżeń stanowią podstawę do
wystawienia faktur VAT/rachunków, o których mowa w § 4 ust. 5 Umowy.
Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń potwierdzające należyte wykonanie przez
Zamawiającego danego etapu Badania, jest warunkiem koniecznym do kontynuacji realizacji
przez Wykonawcę kolejnego etapu Badania.
W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego
na podstawie ust. 6, Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę
umowną, określoną w § 8 ust. 4 Umowy.
Jeżeli Zamawiający, mimo uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych w protokole odbioru, przyjmie
Przedmiot Umowy, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu
wadliwości Przedmiotu Umowy. Strony ustalają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę
od podpisania któregokolwiek z Protokołów odbioru w terminie określonym w ust. 2,
Zamawiający może z upływem tego terminu od Umowy odstąpić lub sporządzić jednostronny
protokół odbioru.
Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 11,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 8 ust. 2
Umowy.
§ 7.

1.

Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku:
1)
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
– w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach;
2)
złożenia przez Wykonawcę, w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego dotyczy Umowa, oświadczeń niezgodnych z prawdą – w terminie
do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;
3)
gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty albo sprzeczny
z Umową, i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych
naruszeń, Wykonawca w wyznaczonym terminie nie czyni tego – w terminie do 14
(czternastu) dni kalendarzowych od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu;
4)
gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego –
w terminie do 14 (czternastu) kalendarzowych dni od dnia upływu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;
5)
innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe –
w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia uchybienia;
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gdy Wykonawca zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym
podmiotom lub osobom niż zaakceptowanym przez Zamawiającego i nie zmienia
sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia
uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od upływu terminu określonego w wezwaniu;
7)
gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być
realizowana – w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od upływu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;
8)
wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających
wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę – w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia zaistnienia tych okoliczności.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 – 7, Wykonawca może żądać od Zamawiającego
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania zaakceptowanych oraz odebranych
przez Zamawiającego, do dnia odstąpienia od Umowy, części Przedmiotu Umowy, o ile
Zamawiający stwierdzi, że dostarczone części Przedmiotu Umowy będą miały dla
Zamawiającego znaczenie użytkowe i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel
Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomimo odstąpienia od
Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej przez
Wykonawcę na podstawie Umowy do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, za
którą Wykonawca otrzymał wynagrodzenie. W przypadku wątpliwości po ustaniu
obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem
ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do
dnia odstąpienia przez Zamawiającego oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy w powyższym zakresie.
Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego
w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
6)

2.

3.
4.

§ 8.
1.
2.

3.

W przypadku niewykonania Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną
w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
W przypadku nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy
karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
Umowy, za każdy przypadek naruszenia, w szczególności w razie wad lub zastrzeżeń
stwierdzonych w Protokole odbioru przez Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Umowy,
lub w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 6 ust. 6 Umowy (w
takim przypadku nie ma zastosowania kara umowna, o której mowa w ust. 3).
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku
do terminów wynikających z Umowy, OPZ lub Oferty.
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4.

5.

6.

7.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 12 Umowy, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w kwocie 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych
brutto, za każde naruszenie.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4 ust 1. Umowy, o wysokość naliczonych kar umownych, choćby którakolwiek z
wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub
niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach
pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego będzie większa od naliczonych kar
umownych.
§ 9.

1.

2.
3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Badanie zgodnie ze standardami ewaluacji, w tym
z udziałem ekspertów, o których mowa w OPZ i Ofercie. Nienależyta realizacja przez
Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi podstawę
do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy.
Przy realizacji Badania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dokumenty źródłowe,
o których mowa w OPZ.
Wszelkie wnioski i rekomendacje zawarte w Badaniu stanowią wyłącznie opinię Wykonawcy
i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
§ 10.

1.
2.

Przedmiot Umowy będzie realizowany przez osoby wskazane w wykazie osób załączonym
do Oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu osobowego zespołu badawczego
realizującego Badanie, wskazanego w OPZ i Ofercie (dalej: „skład zespołu”), w przypadku
zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i od osób wchodzących w skład zespołu,
takich jak w szczególności: śmierć, długotrwała choroba lub ustanie stosunku pracy, pod
warunkiem, że:
1) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające przyczynę zmiany składu zespołu,
tj. w szczególności: zaświadczenie lekarskie, odpis skróconego aktu zgonu
lub oświadczenie o ustaniu stosunku pracy;
2) zaproponowane przez Wykonawcę osoby, które wejdą w skład zespołu, będą posiadały
kwalifikacje zawodowe nie mniejsze, niż osoby dotychczas wchodzące w skład zespołu,
które zostaną przez nie zastąpione;
3) zachowany pozostanie warunek kumulatywnego spełnienia posiadania kwalifikacji
zawodowych osób wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w OPZ.
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3.

4.

5.

Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia składu zespołu, w przypadkach zaistnienia
okoliczności wpływających pozytywnie na terminową lub jakościową realizację Badania.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne uzasadnienie konieczności rozszerzenia
składu zespołu wykonującego Przedmiot Umowy oraz przedstawić kandydatury nowych
członków zespołu (wraz z cv) oraz zakres ich prac w realizacji Badania.
Zmiana, o której mowa w ust. 2 i 3, będzie mogła zostać dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy oraz za pisemną lub elektroniczną zgodą Zamawiającego i nie wymaga
sporządzania aneksu do Umowy.
Zmiana, o której mowa w ust. 2 i 3, nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
§ 11.
1. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w zawartej między Stronami
umowie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją
programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020, której wzór stanowi Załącznik nr 6
do Umowy.
2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie
w wyniku przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych niezgodnie z umową
powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w ust. 1.
§ 12.

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak też wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczące Zamawiającego, otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy,
wyrażone w formie ustnej, pisemnej, za pomocą obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte
w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób
i przekazane Wykonawcy (zwane dalej: „Informacjami”).
Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne
do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy
oraz przypadków określonych w ust. 3- 5.
Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek
Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem
Umowy.
W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji,
Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego
żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania
wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą
ujawniane dalej.
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6.
7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu
przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu,
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.
§ 13.

1.

2.

3.

4.

Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy
w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. ……………………………………… zgodnie z przepisami pzp, Strony
przyjmują, iż postanowienia Umowy interpretować należy z przyznaniem pierwszeństwa
postanowieniom niniejszego paragrafu.
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania usługi stanowiącej
Przedmiot Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie
tej usługi, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie usługi są następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
4) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie metodologii wykonania usług, sposobu
i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań metodologicznych, niż wskazane w OPZ,
a wynikających ze stwierdzonych wad OPZ, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
metodologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że zmiany Umowy nie stanowi:
1) zmiana danych lub osób wskazanych do merytorycznej współpracy i koordynacji
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów odbioru,
wskazanych w § 14 Umowy;
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5.

2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych;
4) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron.
Zmiana podwykonawcy w trakcie wykonywania Umowy wymaga zgody Zamawiającego.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pzp,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 14.

1.

Do merytorycznej współpracy i koordynacji realizacji
w tym do podpisywania Protokołów odbioru upoważnia się:
1)
ze strony Wykonawcy:
…………. ..................... ..................
tel. ……………..........., fax. ………
e-mail: ………….…
2)

2.

3.

Przedmiotu

Umowy,

…………. ............................
tel. ……………............, fax. ………
e-mail: ………….…

ze strony Zamawiającego:
…………. ..................... ..................
tel. ……………..........., fax. ………
e-mail: ………….…

…………. ............................
tel. ……………............, fax. ………
e-mail: ………….…

…………. ..................... ..................
tel. ……………..........., fax. ………
e-mail: ………….…

…………. ............................
tel. ……………............, fax. ………
e-mail: ………….…

Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. Strony mają obowiązek niezwłocznego
informowania się o zmianie wyżej wskazanych osób lub danych w formie pisemnej lub
elektronicznej przez cały okres obowiązywania Umowy.
Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest jednoznaczne z
poinformowaniem Stron.

§ 15.
1.

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wynikające z Umowy, nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.
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2.
3.

4.
5.

Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 Umowy, § 13 ust. 4 Umowy oraz § 14
ust. 2 Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy, Strony
zobowiązują się rozstrzygać bez zbędnej zwłoki, w drodze negocjacji. W przypadku braku
możliwości osiągnięcia kompromisu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory
te będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1- Kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego;
2) Załącznik nr 2 – Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia;
4) Załącznik nr 4 – Kopia oferty Wykonawcy z dnia … r.;
5) Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru;
6) Załącznik nr 6 – Wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020

Zamawiający

Wykonawca

………………………………………………

………………………………………………
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Załącznik nr 5
Wzór protokołu odbioru;
Warszawa, … 2018 r.
PROTOKÓŁ ODBIORU

Dnia………… w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Nowogrodzkiej 47 a w
Warszawie przedstawiciele Zleceniodawcy w osobach:
1. Pan/Pani…………….. – stanowisko, komórka organizacyjna
2. Pan/Pani………………- stanowisko, komórka organizacyjna
3. Pan/Pani………………- stanowisko, komórka organizacyjna

dokonali
odbioru
prac
związanych
z
realizacją
badania
ewaluacyjnego
pn.…………………………………………….., prowadzonych na podstawie umowy z dnia ………
(nr umowy) przez firmę………. z siedzibą w ………………. przy ul…………………….,
stwierdzając, że praca odpowiada warunkom umowy i przyjmują ją w imieniu Zleceniodawcy:
1. bez zastrzeżeń
2. z zastrzeżeniami
i tym samym rekomendują do zapłaty wystawiony rachunek w:
1. pełnej wysokości tj. ……………………… zł brutto (słownie………)
2. niepełnej wysokości
a) z powodu niedotrzymania terminu wykonania
b) z innych powodów

Uwagi dotyczące odbioru pracy znajdują się w załączniku nr 1 do protokołu.
Dokumentacja
przedstawiona
do
odbioru
pracy
znajduje
się
…………………………………………………….. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Podpis Wykonawcy

Podpisy Komisji
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w

Załącznik nr 6: Wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z
realizacją programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020
UMOWA DALSZEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY
ROZWÓJ 2014-2020
Zawarta w Warszawie w dniu …………………… pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47a,
reprezentowanym przez …………………
zwanym także dalej „NCBR” lub „Podmiotem przetwarzającym”,
a
…………………………, reprezentowanym przez ………………
zwanym dalej „Dalszym Przetwarzającym”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
Zważywszy, że:

1) Na podstawie „Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z
realizacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” zawartego w dniu 10 sierpnia
2015 r. (zwanego dalej „Porozumieniem”) pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (obecnie:
Ministrem Inwestycji i Rozwoju; zwanym dalej „administratorem”), a Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju, Minister jako administrator danych powierzył NCBR przetwarzanie określonych danych
osobowych na warunkach i w celach określonych w Porozumieniu;
2) W celu realizacji umowy nr … z dnia … łączącej NCBR i Dalszego Przetwarzającego (zwanej dalej:
„Umową główną”) niezbędne jest dalsze powierzenie przez NCBR przetwarzania ww. danych
Dalszemu Przetwarzającemu;
3) Administrator na mocy Porozumienia umocował NCBR do dalszego powierzenia powierzonych
danych podmiotom, którym zostały powierzone zadania związane z realizacją Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy wdrożeniowej
i podmiotom świadczącym usługi na rzecz NCBR, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy
wdrożeniowej i nie wyraził sprzeciwu wobec zamiaru dalszego powierzenia danych
- Strony postanowiły o zawarciu niniejszej Umowy, o następującej treści:

§1
Użyte w Umowie określenia oznaczają:
1. ustawa - aktualnie obowiązującą ustawę w zakresie ochrony danych osobowych;
2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

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)
ustawa wdrożeniowa - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
poz. 1146, późn. zm.);
dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące:
a. wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o
środki unijne i realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020,
b. uczestników wydarzeń o charakterze promocyjnym, informacyjnym, edukacyjnym i
upowszechniającym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, w tym m.in. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji itp.,
c. osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności
środków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów,
uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
d. osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności
wnioskodawcy do otrzymania wsparcia, w szczególności dla celów ustalenia statusu
przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.),
e. pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020,
f. kandydatów na ekspertów i ekspertów, o których mowa art. 68a ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017.1460, z późn. zm.)
- przetwarzane przez Dalszego Przetwarzającego w ramach wykonywania zadań
wynikających z Umowy głównej;
administrator - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4
pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
dokument - dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały zapisane dane
osobowe;
pracownik - osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku
cywilnoprawnego;
centralny system teleinformatyczny - system teleinformatyczny, o którym mowa w
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rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
10. SL2014 - aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego;
11. lokalny system informatyczny - system, który wspiera proces przygotowania, złożenia oraz
obsługi wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§2.
NCBR powierza Dalszemu Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO, dalsze przetwarzanie
danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora, na warunkach i w celach określonych
w Umowie, w ramach zbiorów:
a. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
b. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do dalszego
przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową, ustawą, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
Dalszy Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem świadczącym usługi na rzecz NCBR, o
których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Dalszy Przetwarzający oświadcza, że
zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których
dane dotyczą, w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO.
Dalszy Przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec
NCBR, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy, RODO, przepisów
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za
przetwarzanie powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych niezgodnie z
Umową.
Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych do dalszego
przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanemu z dalszym przetwarzaniem danych osobowych, o których
mowa w art. 32 RODO.
Dalszy Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o
którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

§3.
1. NCBR umocowuje Dalszego Przetwarzającego do wydawania i odwoływania pracownikom
Dalszego Przetwarzającego, na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust.3 lit. a RODO,
upoważnień do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy
głównej w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a Umowy.
2. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych
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osobowych został określony w załączniku nr 1 do Umowy; wzór odwołania upoważnienia do
przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych został określony
w załączniku nr 2 do Umowy.
3. Upoważnienia do dalszego przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w §
2 ust. 1 lit. b Umowy, wydaje wyłącznie administrator.

1.

2.

3.

4.

§4.
Dane osobowe są powierzone do dalszego przetwarzania Dalszemu Przetwarzającemu przez
NCBR wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy głównej:
a. w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w
zakresie:
i. aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności
potwierdzania
kwalifikowalności
wydatków,
udzielania
wsparcia
beneficjentom, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości
oraz działań Informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020,
ii. zapewnienia
realizacji
obowiązku
informacyjnego
dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach
uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020;
b. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych, w zakresie:
i. zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach
realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020,
ii. zapewnienia
realizacji
obowiązku
informacyjnego
dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach
uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie
finansowej 2014-2020.
NCBR powierza Dalszemu Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, o których
mowa w § 2 ust. 1, na okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych po upływie terminu wskazanego
w Porozumieniu zasadniczym na przechowywanie dokumentów dotyczących udzielonej
pomocy.
Zakres danych osobowych powierzonych do dalszego przetwarzania Dalszemu
Przetwarzającemu:
a. w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a, został określony w załączniku nr 3 do
Umowy;
b. w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b, został określony w załączniku nr 4 do
Umowy.
NCBR zobowiązuje Dalszego Przetwarzającego do wykonywania wobec osób, których dane
dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO. NCBR i Dalszy
Przetwarzający zgodnie przyjmują, iż są zwolnieni z obowiązków informacyjnych
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wynikających z art. 14 ust. 1 – 4 RODO, na podstawie art. 14, ust. 5 pkt c RODO w zakresie
danych osobowych, o których mowa § 4 ust. 1 lit. a ppkt iv.
5. Dalszy Przetwarzający, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w
systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w centralnym systemie
teleinformatycznym oraz lokalnym systemie informatycznym umożliwiającym wymianę
danych z SL2014 i zapewniającym obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, bądź w
innym systemie informatycznym spełniającym wszystkie wymagania wynikające z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego.
§5
1. Dalszy Przetwarzający zapewni środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyte
zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym w szczególności RODO.
Dalszy Przetwarzający będzie w szczególności:
a. w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo
przetwarzanych danych osobowych odpowiadające ryzyku przetwarzania danych
osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których
mowa w art. 32 RODO
b. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych zapewniać środki techniczne i organizacyjne określone w
Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie
teleinformatycznym.
2. Dalszy Przetwarzający zobowiąże pracowników upoważnionych do przetwarzania
powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących
zasad postępowania z dokumentami:
a. pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków
wynikających z Umowy głównej;
b. przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do
zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
c. nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Umowy głównej;
d. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych
sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Dalszym Przetwarzającym;
e. zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do
przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dalszy Przetwarzający będzie stale nadzorował pracowników upoważnionych do
przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych, w zakresie
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zabezpieczenia tych danych osobowych.
4. Dalszy Przetwarzający będzie wymagał od pracowników upoważnionych do przetwarzania
powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej
staranności, w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
5. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do:
a. ograniczenia dostępu do powierzonych do dalszego przetwarzania danych
osobowych, wyłącznie do osób posiadających stosowne upoważnienie do
przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych;
b. zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie
obowiązywania Umowy głównej lub dokumentów uzyskanych w związku z
wykonywaniem czynności objętych Umową główną, a także zachowania w tajemnicy
informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po
rozwiązaniu Umowy lub Umowy głównej;
c. zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób
nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych
osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
d. niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy głównej danych osobowych dla
celów innych niż określone w niniejszej Umowie;
e. usunięcia powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych z
elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i
nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników
informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do
dalszego przetwarzania dane osobowe w okresie do 30 dni po upływie terminu
wskazanego w Porozumieniu zasadniczym na przechowywanie dokumentów
dotyczących udzielonej pomocy;
f. niezwłocznego przekazania NCBR pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że
Dalszy Przetwarzający nie posiada żadnych danych osobowych, których
przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową, po zrealizowaniu
postanowień lit. e.
§6
1. Dalszy Przetwarzający bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po
stwierdzeniu naruszenia - zgłosi NCBR i administratorowi każdy przypadek naruszenia
ochrony danych osobowych. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w art.
33 ust. 3 RODO oraz informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim
ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa
w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Dalszy Przetwarzający może
je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
2. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie, o którym mowa w ust. 1 powoduje wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Dalszy Przetwarzający, na polecenie NCBR
lub administratora, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby, których dane
dotyczą.
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3. Dalszy Przetwarzający bez zbędnej zwłoki informuje NCBR i administratora o wszelkich
czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
4. Dalszy Przetwarzający wspiera NCBR i administratora w realizacji obowiązków określonych
w art. 32 – 36 RODO, w szczególności udziela pomocy w realizacji obowiązku odpowiadania
na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w
rozdziale III RODO.
5. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia NCBR i administratorowi, na każde ich
żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych
osobowych.
6. Dalszy Przetwarzający umożliwi NCBR, administratorowi lub podmiotowi upoważnionemu
przez któregokolwiek z nich, dokonanie audytu lub kontroli zgodności przetwarzania
powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową –
w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Dalszemu Przetwarzającemu co najmniej
5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
7. W przypadku powzięcia przez NCBR lub administratora wiadomości o rażącym naruszeniu
przez Dalszego Przetwarzającego zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub z Umowy,
Dalszy Przetwarzający umożliwi NCBR, administratorowi lub podmiotowi upoważnionemu
przez któregokolwiek z nich, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w
przedmiocie, o którym mowa w ust. 6.
8. W ramach kontroli lub audytu podjętych na podstawie ust. 6 lub 7 NCBR, administrator lub
podmiot upoważniony przez któregokolwiek z nich, mają w szczególności prawo:
a. wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego
upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do
dalszego przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone
do dalszego przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych
osobowych;
b. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do
przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych oraz
przez pracowników Dalszego Przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia
stanu faktycznego;
c. wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem
kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
d. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego
służącego do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych
osobowych.
9. Dalszy Przetwarzający jest zobowiązany zastosować się do zaleceń dotyczących
przetwarzania danych osobowych w terminach określonych przez NCBR, administratora lub
podmiot upoważniony przez któregokolwiek z nich.
§7
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w szczególności
ustawy i RODO.
2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony i jest zawarta na czas
obowiązywania Umowy głównej.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Dalszego Przetwarzającego, dwa egzemplarze dla NCBR.
5. Integralną część Umowy stanowią:
a. załącznik nr 1: wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b. załącznik nr 2: wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
c. załącznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach
zbioru POIR 2014-2020;
d. załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach
zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych.
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Załącznik nr 1 do Umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania
danych osobowych

UPOWAŻNIENIE Nr ………
Z dniem ...................r., na podstawie art. 29 w zw. z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) w imieniu Administratora Danych Osobowych

upoważniam Panią/Pana ………………………. (identyfikator: ……………………..)
(imię, nazwisko)

do przetwarzania danych osobowych, w zbiorze prowadzonym z wykorzystaniem Systemu Informatycznego:
…………………..
…………………..
w zakresie zgodnym z Wnioskiem o nadanie, zmianę i odebranie uprawnień w celu realizacji powierzonych zadań.

Pani/Pan ………………….………została/ł zapoznana/y z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z
„Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” i „Regulaminem Użytkownika Systemu Informatycznego”.

Upoważnienie jest ważne od …………… do ……………

Jednocześnie nakładam obowiązek zabezpieczania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także, do zachowania ich w tajemnicy. Obowiązek ten istnieje również po zakończeniu
zatrudnienia/współpracy.

……………………………………….
(pieczątka, data i podpis)

Oświadczam, że znane są mi przepisy z zakresu ochrony danych osobowych w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia w czasie trwania
zatrudnienia/współpracy, jak również po ustaniu zatrudnienia/współpracy, a także do zabezpieczania danych osobowych przed ich
udostępnieniem, zabraniem przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

……………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2 do Umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania
danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr…………..
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem……………..r., na podstawie art. 29 w zw. z art. 28 ust. 3 lit. a 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 osobowych) (Dz.
Urz. UE L 119
z
04.05.2016,
str.
1),
odwołuję upoważnienie
Pana/Pani*…………………………………………………………do
przetwarzania
danych
osobowych wydane w dniu…………….r.

Czytelny podpis osoby upoważnionej
do odwołania upoważnienia.

* niepotrzebne skreślić

…………………………….
(miejscowość, data)
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Załącznik nr 3 do Umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach
zbioru POIR 2014-2020
Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
Forma prawna
Forma własności
NIP
REGON
KRS
PKD
Adres siedziby:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Województwo, Powiat,
Gmina, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www
9. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy:
Imię, Nazwisko, Stanowisko służbowe
10. Osoba do kontaktów roboczych:
Imię, Nazwisko, Telefon, Adres e-mail, Fax, Adres, Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod
pocztowy, Miejscowość
11. Partnerzy
12. Nazwa organizacji/instytucji
13. Forma prawna
14. Forma własności
15. NIP
16. REGON
17. KRS
18. PKD
19. Adres siedziby:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Województwo, Powiat,
Gmina, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www
20. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
Imię, Nazwisko, Stanowisko służbowe
21. PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą (beneficjenta)
22. Adres zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą (beneficjenta)
Zakres danych pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz
dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię
Nazwisko
Identyfikator użytkownika/login
Adres e-mail
Rodzaj użytkownika
Miejsce pracy
Telefon
Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta
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Zakres danych dotyczących personelu projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię
Nazwisko
Kraj
PESEL
Forma zaangażowania
Okres zaangażowania w projekcie
Wymiar czasu pracy
Stanowisko

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane
w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie oraz w związku z badaniem
kwalifikowalności wnioskodawcy do otrzymania wsparcia, w szczególności dla celów ustalenia
statusu przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa wykonawcy
Imię
Nazwisko
Kraj
NIP
PESEL
Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość
8. Nr rachunku bankowego
9. Kwota wynagrodzenia
10. Tytuł naukowy, tytuł zawodowy
11. Stanowisko służbowe
12. Miejsce zatrudnienia lub miejsce pełnienia obowiązków na podstawie umowy
cywilnoprawnej
13. Numer telefonu, adres e-mail
14. Seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
Zakres danych osobowych kandydatów na ekspertów i ekspertów, o których mowa w art. 68a
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020
1. Nazwiska i imiona
2. Data urodzenia
3. Miejsce urodzenia
4. Adres zamieszkania lub pobytu
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Numer Identyfikacji Podatkowej
7. Miejsce pracy
8. Zawód
9. Wykształcenie
10. Seria i numer dowodu osobistego
11. Numer telefonu
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12. Adres poczty elektronicznej
13. Dziedzina objęta programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta/ekspert posiada
wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia
14. Informacje na temat wiedzy, umiejętności, doświadczenia, uprawnień kandydata na
eksperta/eksperta
15. Informacje na temat pracy kandydata na eksperta/eksperta
16. Nr rachunku bankowego
Zakres danych osobowych uczestników wydarzeń o charakterze promocyjnym,
informacyjnym, edukacyjnym i upowszechniającym w ramach realizacji projektów Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w tym m.in. uczestników szkoleń, konkursów,
konferencji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię
Nazwisko
Nazwa instytucji/organizacji
Adres e-mail
Specjalne potrzeby
Numer telefonu
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Załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru
Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w
realizację programów
1.
2.
3.
4.
5.

Imię
Nazwisko
Miejsce pracy
Adres e-mail
Login

Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów
projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
beneficjenta/partnera)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię
Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Kraj
PESEL

Wnioskodawcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa wnioskodawcy
Forma prawna
Forma własności
NIP
Kraj
Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail

Beneficjenci/Partnerzy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa beneficjenta/partner
Forma prawna beneficjenta/partnera
Forma własności
NIP
REGON
Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail
7. Kraj
8. Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy
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