ROZDZIAŁ III - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
RAMOWE
–
Istotne postanowienia umowy ramowej
dotyczącej świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT
zawarta w dniu ……………………. r. w Warszawie pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 132 - 136, 02-305
Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000372110, NIP 7252036863, REGON 100999489, reprezentowanym przez:
……………………………………..
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” lub „Stroną”,
a
1) …………………… z siedzibą w ………………………, wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……………………, pod numerem KRS
………………., NIP ……………………., REGON ………………………, kapitał zakładowy w
wysokości………………….1, reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………….
zwanym/ą dalej „…2”, „Wykonawcą” lub „Stroną”,
2) …………………… z siedzibą w ………………………, wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……………………, pod numerem KRS
………………., NIP ……………………., REGON ………………………, kapitał zakładowy w
wysokości…………………., reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………….
zwanym/ą dalej „…3”, „Wykonawcą” lub „Stroną”,
3) …………………… z siedzibą w ………………………, wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……………………, pod numerem KRS
………………., NIP ……………………., REGON ………………………, kapitał zakładowy w
wysokości…………………., reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………….
zwanym/ą dalej „…4”, „Wykonawcą” lub „Stroną”,
4) …………………… z siedzibą w ………………………, wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……………………, pod numerem KRS
………………., NIP ……………………., REGON ………………………, kapitał zakładowy w
wysokości…………………., reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………….
1

Komparycja Umowy w zakresie danych Wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy.
Nazwa Wykonawcy przyjęta w Umowie odpowiadać będzie nazwie Wykonawcy z KRS.
3 j.w.
4 j.w.
2
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zwanym/ą dalej „…5”, „Wykonawcą” lub „Stroną”,
5) …………………… z siedzibą w ………………………, wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……………………, pod numerem KRS
………………., NIP ……………………., REGON ………………………, kapitał zakładowy w
wysokości…………………., reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………….
zwanym/ą dalej „…6”, „Wykonawcą” lub „Stroną”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) (dalej: „Pzp”), dotyczących
przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z
zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki, zawarta
została umowa ramowa o następującej treści:

1.
2.

3.

4.

5
6

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza umowa („Umowa ramowa”) ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Pzp.
Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień na
świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z
branży IT przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub do wyczerpania
maksymalnej kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej, poprzez
udostępnienie Zamawiającemu specjalistów („Konsultantów”) spełniających określone
wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie.
W ramach świadczonej usługi Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa wykonawcza
zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy ramowej („Umowa Wykonawcza”),
zapewni:
1) świadczenie usług przez Konsultantów na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego,
2) wszystkie kwestie rozliczeń, w tym obsługę kadrowo-płacową Konsultantów,
3) nadzór nad realizacją Umowy Wykonawczej w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości
świadczenia usług przez Konsultantów.
Szczegółowy przedmiot Umowy ramowej określa Załącznik nr 2 do Umowy ramowej, stanowiący
opis przedmiotu zamówienia („OPZ”), z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień
udzielonych w odpowiedzi na pytania Wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania
poprzedzającego zawarcie Umowy ramowej oraz oferty Wykonawców stanowiące
Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej: oferta … stanowiąca Załącznik nr 3a, oferta … stanowiąca
Załącznik nr 3b, oferta … stanowiąca Załącznik nr 3c, oferta … stanowiąca Załącznik nr 3d, oferta
… stanowiąca Załącznik nr 3e („Oferty”).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin świadczenia usług dla
poszczególnych Konsultantów w stosunku do szacowanej liczby godzin wskazanej w OPZ, bez
zmiany łącznej kwoty wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 oraz bez potrzeby sporządzania
aneksu do Umowy ramowej.

j.w.
j.w.

str. 49

5.

6.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.

Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu Umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z
rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niewykorzystania przez
Zamawiającego ogólnej wartości przedmiotu Umowy ramowej określonej w § 2 ust. 1
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
Świadczenie usług na podstawie Umowy Wykonawczej zawartej na podstawie niniejszej Umowy
ramowej rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu 09.06.2020 r.
§ 2.
WYNAGRODZENIE
Na podstawie Umowy ramowej Zamawiający może udzielać zamówień do kwoty …………………
(słownie: …………………..) zł netto, to jest ………………… (słownie: …………………..) zł brutto, nie dłużej
jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub do wyczerpania
wskazanej kwoty brutto, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej.
Kwota wskazana w ust. 1 powyżej określa górną granicę zobowiązań, jaką Zamawiający może
zaciągnąć na podstawie Umowy ramowej łącznie względem wszystkich Wykonawców.
W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowa ramowa
wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
Maksymalne ceny z podatkiem VAT za 1 godzinę świadczenia usług przez Konsultantów
oferowane przez poszczególnych Wykonawców zawierają Oferty tych Wykonawców. Ceny te nie
ulegną zwiększeniu w czasie obowiązywania Umowy ramowej, z zastrzeżeniem zmian
przewidzianych w § 10 ust. 3.
Podstawą obliczenia maksymalnego wynagrodzenia dla zamówień jednostkowych realizowanych
na podstawie Umowy Wykonawczej będzie suma wynagrodzenia za każdego Konsultanta
wskazanego do realizacji zamówienia jednostkowego na podstawie przewidzianej przez
Zamawiającego maksymalnej liczby godzin świadczenia usług poszczególnych Konsultantów oraz
cen jednostkowych netto podanych każdorazowo w ofercie złożonej w postępowaniu na zawarcie
Umowy Wykonawczej. Płatność następować będzie na podstawie Umów Wykonawczych w
oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.
W wynagrodzeniu określonym w Umowie Wykonawczej będzie się zawierać całkowite
wynagrodzenie z tytułu udzielenia lub przeniesienia praw, o których mowa w § 6 Umowy
ramowej.
Podstawą wystawienia faktur są podpisane bez zastrzeżeń protokoły zdawczo-odbiorcze
sporządzane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego wypełnione dla każdego
Konsultanta osobno w ramach każdej Umowy Wykonawczej, a jeśli Umowa Wykonawcza
zawierana jest na krótszy okres, podstawą wystawienia faktur są podpisane bez zastrzeżeń
protokoły zdawczo-odbiorcze przedmiotu takiej Umowy Wykonawczej. Wzór protokołu stanowi
Załącznik nr 5 do Umowy Wykonawczej.
Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną
kwotą.
§ 3.
SPOSÓB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ JEDNOSTKOWYCH
Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych w miarę istniejących potrzeb.
Zamówienia jednostkowe będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych
w Umowie ramowej. Zakres, sposób realizacji oraz termin wykonania zamówień jednostkowych
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będzie ustalany każdorazowo przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
jednostkowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dopuszczenia składania ofert częściowych na realizację
zamówień jednostkowych.
Zamówienie jednostkowe uważa się za udzielone w momencie zawarcia przez Zamawiającego
z co najmniej jednym z Wykonawców Umowy Wykonawczej.
Szczegółowe warunki realizacji zamówień jednostkowych określa Załącznik nr 1 do Umowy –
Istotne postanowienia umowy wykonawczej wzór Umowy Wykonawczej. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dostosowania Wzoru umowy wykonawczej każdorazowo do potrzeb realizacji
poszczególnych zamówień jednostkowych.
§ 4.
ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ JEDNOSTKOWYCH
Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert (lub do negocjacji w przypadku
zawarcia Umowy ramowej z jednym tylko Wykonawcą) Wykonawców, z którymi zawarł Umowę
ramową.
Zaproszenia do składania ofert (lub do negocjacji w sytuacji określonej w ust. 1) wysyłane będą do
Wykonawców przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail ………………7 . W zaproszeniu do
składania ofert (lub do negocjacji) Zamawiający każdorazowo określi informacje niezbędne do
przeprowadzenia zamówienia jednostkowego.
Każdorazowo Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania zaproszenia do składania ofert (lub do
negocjacji w sytuacji określonej w ust. 1) na adres e-mail
Zamawiającego:
…………………………………….
W terminie 2 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) od otrzymania zaproszenia do
składania ofert zawierającego informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia jednostkowego, w tym opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma
prawo do zwrócenia się o wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści zaproszenia. Zamawiający udzieli
odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych przekazując ją wszystkim Wykonawcom na adresy e-mail
wskazane w ust. 2 powyżej wraz z treścią zapytania (bez ujawniania źródła), przy czym odpowiedź
taka, w tym wszelkie zmiany w treści zaproszenia do składania ofert, będą wiążące dla wszystkich
Wykonawców. W uzasadnionych wypadkach, w związku z istotną zmianą treści zaproszenia do
składania ofert, Zamawiający może zmienić termin składania ofert.
Wykonawca składa ofertę w terminie 7 dni lub dłuższym wskazanym w zaproszeniu do składania
ofert, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na adres Zamawiającego podany przez
Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.
Po dokonaniu oceny ofert (zakończeniu negocjacji) Zamawiający informuje Wykonawców o
wybranej ofercie i przesyła do wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
jednostkowego Wykonawcy 2 egzemplarze Umowy Wykonawczej do podpisu lub wzywa
Wykonawcę do stawienia się w wyznaczonym przez siebie terminie w siedzibie Zamawiającego
celem podpisania Umowy Wykonawczej.
Wykonawca nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania do podpisu Umowy
Wykonawczej doręcza Zamawiającemu podpisane przez siebie egzemplarze Umowy
Wykonawczej na adres siedziby Zamawiającego.

Adresy e-mail poszczególnych Wykonawców.
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Jeżeli Zamawiający nie otrzyma w wyznaczonym terminie podpisanych egzemplarzy Umowy
Wykonawczej lub Wykonawca nie stawi się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w
siedzibie Zamawiającego celem podpisania Umowy Wykonawczej z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, uznaje się, że Wykonawca odmówił zawarcia Umowy Wykonawczej.
9. Udzielając zamówień jednostkowych, Zamawiający będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej
oferty stosując kryterium ceny. Wartość oferty będzie obliczana jako suma wynagrodzenia za
każdego Konsultanta wskazanego do realizacji zamówienia jednostkowego, na podstawie
maksymalnej przewidzianej przez Zamawiającego liczby godzin świadczenia usługi oraz cen
jednostkowych netto podanych każdorazowo w ofercie.
10. Cena za 1 godzinę świadczenia usług przez danego Konsultanta z podatkiem VAT podana
w ofercie na zawarcie Umowy Wykonawczej nie może być wyższa od ceny z podatkiem VAT
podanej w ofercie na zawarcie Umowy ramowej. Powyższe dotyczy odpowiednio Wykonawcy,
który został zaproszony do negocjacji. Wysokość ceny zaoferowanej przez Wykonawców w
postępowaniu na zawarcie Umowy ramowej wynika z Ofert.
11. Cena zamówienia jednostkowego jest ostateczna, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, w tym
m.in. podatek VAT oraz przeniesienie lub udzielanie praw, o których mowa w § 6 Umowy ramowej,
z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w § 10 ust. 3.
12. Usługi świadczone na podstawie Umowy Wykonawczej będą realizowane w siedzibie
Zamawiającego, innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na etapie udzielania zamówień
jednostkowych lub w lokalizacji wskazanej przez Wykonawcę, jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na
tę lokalizację.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 5.
POUFNOŚĆ INFORMACJI
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych
w związku z wykonywaniem Umowy ramowej lub Umowy Wykonawczej, w tym uzyskanych od
Zamawiającego lub Ministra Cyfryzacji, niezależnie od formy ich uzyskania oraz ich źródła (dalej:
„Informacje poufne”). Wspomniany obowiązek w szczególności obejmuje wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, dotyczące systemów i sieci informatycznych,
teleinformatycznych oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą.
W przypadku powzięcia przez Wykonawcę wątpliwości, czy dana informacja stanowi Informację
poufną, Wykonawca powinien przyjąć domniemanie, że informacja jest Informacją poufną.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie, czy dana informacja
stanowi Informację poufną.
Informacje poufne mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania Umowy ramowej lub Umowy
Wykonawczej.
Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego
interesie (w tym przez Konsultantów), bez względu na podstawę prawną związku tych osób z
Wykonawcą.
Informacjami poufnymi nie są:
1) informacje, które w momencie ujawnienia są powszechnie znane lub w czasie obowiązywania
Umowy ramowej stały się informacjami powszechnie znanymi poza przypadkami, gdy
ujawnienie takie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień Umowy
ramowej;
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2) informacje, które zostały ujawnione na podstawie przepisów prawa (np. na żądanie sądu,
organów ścigania) – wyłącznie w zakresie tych Informacji poufnych, które zostały ujawnione
na podstawie przepisów prawa uprawnionym organom i wyłącznie wobec tych uprawnionych
organów;
3) informacje stanowiące informacje publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, do których ujawnienia zobowiązany byłby Zamawiający;
4) zostaną ujawnione przez Wykonawcę po uprzednim uzyskaniu pisemnej pod rygorem
nieważności zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie
rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, danych i materiałów zawierających Informacje poufne,
za wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celach realizacji Umowy ramowej lub
Umowy Wykonawczej i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez naruszenie postanowień
niniejszego paragrafu. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu Umowy ramowej, bez względu na przyczynę (w tym też na podstawie wypowiedzenia
lub odstąpienia).
W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do
Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę poufności przekazanych mu
informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich),
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń
przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej, w
terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.

§ 6.
PRAWA AUTORSKIE
Jeżeli w związku z lub w wyniku realizacji Umowy Wykonawczej powstanie utwór w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), Wykonawca
z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 7, przeniesie na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, których dotyczy podpisany protokół
zdawczo-odbiorczy, oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
nich, w tym prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów. Wspomniane w zdaniu
poprzedzającym przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa do
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich nie wymaga składania przez Wykonawcę
dodatkowego oświadczenia w tym przedmiocie i nastąpi na następujących polach eksploatacji:
1) dla Utworów w postaci oprogramowania oraz związanych z nim uaktualnień lub fragmentów
oprogramowania powstałego w wyniku realizacji Umowy Wykonawczej („Oprogramowanie”):
a) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub
w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. techniką zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu
z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji, rozbudowy lub
jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu;
c) obrotu Oprogramowaniem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
Oprogramowania, a także rozpowszechnianie Oprogramowania w inny sposób, w tym
jego publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne
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udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;
d) zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Oprogramowania.
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższe oznacza, iż
Zamawiający w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową Wykonawczą uprawniony jest
w szczególności do:
e) dokonywania wszelkich zmian w Oprogramowaniu i wykorzystywania w dowolny sposób
tak utworzonych jego modyfikacji;
f) zezwalania na dokonywanie dowolnych zmian w Oprogramowaniu przez osoby trzecie;
g) zezwalania na wykorzystywanie w dowolny sposób jego modyfikacji utworzonych przez
osoby trzecie;
h) dowolnego dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do Oprogramowania.
2) dla Utworów innych niż Oprogramowania, w tym będących dokumentacją Oprogramowania
oraz związanych z nią uaktualnień:
a) utrwalania i zwielokrotniania tych Utworów – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy tych Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową;
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory te utrwalono – wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) rozpowszechniania tych Utworów w sposób inny niż określony w pkt. (ii) powyżej –
publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie a także
publiczne udostępnienie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym;
d) zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji tych Utworów.
Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust.
1 od daty udostępnienia Utworu Zamawiającemu (np. instalacji Oprogramowania w
infrastrukturze Ministerstwa Cyfryzacji lub Zamawiającego, wydania innych utworów
Zamawiającemu) do daty nabycia autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego, 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.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Konsultantem umowy, w której Konsultant oświadczy,
że znana mu jest treść postanowienia z ust. 1 i 2 i wyraża na nie zgodę, oraz zawierającej klauzulę
zobowiązującą Konsultanta do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów przez
okres 15 lat, licząc od daty powstania Utworu, oraz zawierającą upoważnienie od Konsultantów
dla Zamawiającego, Ministerstwa Cyfryzacji oraz innych podmiotów, na które przeniesione
zostaną autorskie prawa majątkowe do Utworów, do wykonywania praw osobistych
Konsultantów do Utworów w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym w
szczególności Zamawiający będzie uprawniony wykorzystując Utwory odnosić się do autorstwa
Utworów, a także wprowadzać zmiany i modyfikacje. Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu umowy najpóźniej do dnia podpisania pierwszego w ramach danej
Umowy Wykonawczej protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usług dotyczących danego
Konsultanta.
Wykonawca zobowiązuje się po każdym miesiącu świadczenia usług i podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego wykonania usług dotyczących danego Konsultanta przekazać
Zamawiającemu pisemne oświadczenia każdego Konsultanta zgodne ze wzorem stanowiącym
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Załącznik nr 4 do Umowy ramowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym danego
Konsultanta zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy ramowej.
Prawo własności egzemplarzy nośników Utworów przechodzi na własność Zamawiającego z
chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
Wykonawca oświadcza, że Utwory nie będą posiadały żadnych wad prawnych, w szczególności
Wykonawca ureguluje swój stosunek prawny z Konsultantami w taki sposób, aby zapewnić
realizację postanowień objętych niniejszym paragrafem. W przypadku braku skutecznego
przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zależnych lub naruszenia w inny sposób praw osób trzecich w
związku z przeniesieniem ww. praw na Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej
Umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za roszczenia zgłaszane
Zamawiającemu w związku z korzystaniem z utworu powstałego na podstawie Umowy
Wykonawczej i zobowiązuje się zaspokoić roszczenia zasądzone od Zamawiającego.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają i nie ograniczają Zamawiającego w jego
uprawnieniach do posługiwania się osobami trzecimi, wedle swego uznania, przy wykonywaniu
autorskich praw majątkowych i zależnych do Utworów, w tym w szczególności do dokonywania w
nich zmian.
W przypadku wykorzystywania do realizacji Utworów przez Konsultantów oprogramowania bądź
baz danych dostępnych na rynku lub dostarczenia przez Wykonawcę do realizacji usług
dostępnego na rynku oprogramowania bądź baz danych podmiotów trzecich, Wykonawca
zobowiązuje się do wskazania Zamawiającemu w protokole zdawczo-odbiorczym tego
oprogramowania oraz baz danych, zasad licencjonowania takiego oprogramowania oraz
korzystania z takich baz danych, względnie do przekazania dokumentu licencji.
W każdym przypadku wykorzystania oprogramowania Open Source Wykonawca zapewnia,
że jego wykorzystanie będzie zgodne z postanowieniami odpowiednich licencji, na jakiej dane
oprogramowanie Open Source jest udostępniane.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na wykorzystywane oprogramowanie Open
Source nie będzie ograniczać Zamawiającego w zakresie rozpowszechniania innego
oprogramowania połączonego z programowaniem Open Source, w tym nie może nakładać na
Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego oprogramowania wraz z
kodem źródłowym.
W przypadku, w którym dana licencja na oprogramowanie Open Source uzależnia zakres takich
obowiązków od sposobu połączenia oprogramowania Open Source z innym oprogramowaniem,
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania takiego połączenia w sposób nienakładający na
Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem
źródłowym.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na oprogramowanie Open Source nie będzie
nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia na
rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania.
Kody źródłowe będą przekazywane Zamawiającemu w formie umożliwiającej swobodny jego
odczyt, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy
wykonywalnej na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. Wykonawca nie jest
uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub
istotnie utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania.
W przypadku, w którym w wyniku wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy
ramowej lub Umowy Wykonawczej powstanie baza danych, podlegająca ochronie na podstawie
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przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402
z późn. zm.), podmiotem uprawnionym do tej bazy (producentem baz danych) jest Zamawiający.
W przypadku, w którym prawo wyłączne do bazy danych powstało na rzecz Wykonawcy,
Zamawiający nabywa to prawo z chwilą dostarczenia mu bazy danych przez Wykonawcę. Jeżeli
Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, nabycie prawa wyłącznego do bazy danych następuje w
całości, w zakresie wszystkich uprawnień przysługujących Wykonawcy, w tym w zakresie
pobierania i wtórnego wykorzystywania danych. Nabycie prawa wyłącznego następuje bez
ograniczeń terytorialnych i obejmuje prawa istniejące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
terytoriów innych państw, dla których baza ta podlega ochronie.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

§ 7.
PODWYKONAWCY
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy ramowej
podwykonawcom („Podwykonawca”), z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
Wykonawca wykona Umowę ramową przy udziale następujących Podwykonawców:
1) [wskazanie firmy, adresu siedziby Podwykonawcy] ________________ - w zakresie
__________________,
2) [wskazanie firmy, adresu siedziby Podwykonawcy] ________________ - w zakresie
__________________,
3) [wskazanie firmy, adresu siedziby Podwykonawcy] ________________ - w zakresie
__________________.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej o każdej
zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy ramowej i
Umowy Wykonawczej.
Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od zmiany danych.
Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 5 dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, o udziale którego
nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a
opóźnienie powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą stanowi zwłokę
Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku
postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy ramowej, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu
nie mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy
współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków,
do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie powstałe wskutek braku
współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał
się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy ramowej, zobowiązany
jest do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje.
Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał
samodzielnego spełnienia warunków do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub

str. 56

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków, a
opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą,
stanowi zwłokę Wykonawcy.
Za Podwykonawcę nie uznaje się osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą,
która ma zostać oddelegowana do świadczenia usług jako Konsultant.
§ 8.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strony oświadczają i potwierdzają, że w ramach wykonania Umowy ramowej oraz Umów
Wykonawczych nie dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych przez jedną ze Stron
na rzecz drugiej Strony.
Jeśli w wyniku wykonania Umowy ramowej lub Umów Wykonawczych doszłoby do powierzenia
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do uprzedniego zawarcia umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru przedstawionego przez
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że w ramach wykonywania Umowy ramowej oraz Umów Wykonawczych
żaden z Konsultantów nie będzie zobowiązany do przekazywania Wykonawcy danych osobowych
ani innych informacji związanych z wykonywaniem przez Konsultanta usług na rzecz
Zamawiającego i że Wykonawca nie będzie otrzymywał takich danych osobowych i informacji.
Wykonawca nie będzie żądał ujawnienia takich danych przez Konsultantów ani nie będzie
podejmował żadnych innych kroków, aby takie dane uzyskać.
Wykonawca oświadcza, że przed przekazaniem danych osobowych Konsultantów do
Zamawiającego uzyskał zgodę Konsultantów na takie przekazanie w związku z wykonywaniem
Umowy ramowej.
Wykonawca zobowiązuje się, że przed przekazaniem Zamawiającemu danych Konsultanta
przedstawi danemu Konsultantowi klauzulę informacyjną Zamawiającego stanowiącą Załącznik nr
5 do Umowy ramowej. Klauzula informacyjna zostanie przekazana Konsultantowi za
pośrednictwem poczty elektronicznej, a Wykonawca będzie przechowywał wiadomości, w
których klauzula została przesłana.
Zamawiający będzie uprawniony do wydawania Konsultantom upoważnień do przetwarzania
danych osobowych w ramach wykonywania usług przez Konsultanta.
Wykonawca jest administratorem danych osobowych konsultantów przedstawianych
Zamawiającemu w rozumieniu przepisów 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 (Dz. Urz. UE. L 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej: „RODO"). Wykonawca
przetwarza w szczególności następujące dane osobowe kandydatów:
a. imię i nazwisko,
b. dane kontaktowe,
c. wykształcenie,
d. doświadczenie zawodowe,
e. odbyte kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty,
f. lista dodatkowych uprawnień,
g. szczegółowy przebieg kariery zawodowej (wraz ze wskazaniem zadań wykonywanych w
dotychczasowych miejscach pracy),
h. stopień znajomości języków obcych,
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i. inne dane zawarte w CV i dokumentach aplikacyjnych.
Wykonawca przetwarza dane osobowe Konsultantów w określonych przez siebie celach i w
zakresie niezbędnym do realizacji tych celów. W szczególności, Wykonawca przetwarza dane
osobowe Konsultantów w celu realizacji Umowy ramowej i Umów Wykonawczych.
Wykonawca jest samodzielnie odpowiedzialny za spełnienie wymogów ochrony danych
osobowych Konsultantów w ramach operacji przetwarzania danych osobowych dokonywanych
przez Wykonawcę. Wykonawca określa podstawę przetwarzania tych danych osobowych
i zapewnia, że dane przetwarzane są zgodnie z tą podstawą. Wykonawca wdrożył i stosuje środki
techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych
kandydatów. Wykonawca we własnym zakresie realizuje określone w RODO żądania i prawa osób,
których dane dotyczą.
W celu realizacji Umowy ramowej i Umów Wykonawczych Wykonawca udostępni Zamawiającemu
dane osobowe Konsultantów. Zakres udostępnionych danych będzie obejmować w szczególności:
a. imię i nazwisko,
b. dane kontaktowe,
c. wykształcenie,
d. doświadczenie zawodowe,
e. odbyte kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty,
f. lista dodatkowych uprawnień,
g. szczegółowy przebieg kariery zawodowej (wraz ze wskazaniem zadań wykonywanych w
dotychczasowych miejscach pracy),
h. stopień znajomości języków obcych,
i. inne dane zawarte w CV i dokumentach aplikacyjnych.
Dane osobowe Konsultantów zostaną udostępnione Zamawiającemu na podstawie zgody
kandydatów. Kandydaci, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu, zostaną o tym
poinformowani przez Wykonawcę.
W wyniku udostępnienia, Zamawiający stanie się administratorem danych osobowych
Konsultantów w rozumieniu RODO. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe konsultantów
w celu wyboru Konsultanta zgodnie z daną Umową Wykonawczą.
Zamawiający będzie samodzielnie odpowiedzialny za spełnienie wymogów ochrony danych
osobowych Konsultantów w ramach operacji przetwarzania danych osobowych dokonywanych
przez Zamawiającego. Zamawiający określi podstawę przetwarzania tych danych osobowych i
zapewni, że dane przetwarzane będą zgodnie z tą podstawą. Zamawiający wdroży i będzie
stosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa
danych osobowych kandydatów. Zamawiający we własnym zakresie będzie realizował określone
w RODO żądania i prawa osób, których dane dotyczą.
Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o każdym zdarzeniu, które
mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia roszczeń w związku z naruszeniem zasad przetwarzania
danych osobowych Konsultantów, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu.
Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu przez osobę,
której dane dotyczą, z żądaniami określonymi w RODO w związku z przetwarzaniem danych
osobowych tej osoby przez drugą Stronę. Każda ze Stron jest samodzielnie odpowiedzialna za
realizację praw osoby, której dane dotyczą, jeżeli żądanie osoby dotyczy przetwarzania danych
osobowych przez tę Stronę.
W przypadku gdyby jakakolwiek osoba fizyczna wystąpiła z roszczeniami wobec jednej ze Stron z
tytułu naruszenia jej praw przez drugą Stronę, to Strony będą się niezwłocznie informować o

str. 58

wystąpieniu z roszczeniami przez taką osobę. Każda ze Stron odpowiada samodzielnie i we
własnym zakresie za zdarzenia będące podstawą takich roszczeń.
§ 9.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od Umowy ramowej lub jej wypowiedzenia przez:
a) Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitej kwoty netto wskazanej w §2
ust. 1 Umowy ramowej;
b) Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitej kwoty netto wskazanej w §2
ust. 1 Umowy ramowej;
2) naruszenia postanowień dotyczących zachowania poufności, o których mowa w §5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każde
naruszenie;
3) odmowy zawarcia przez Wykonawcę Umowy Wykonawczej zgodnie z §4 ust. 8 - w wysokości
10% maksymalnego wynagrodzenia netto, które ustalone zostałoby w Umowie
Wykonawczej, której zawarcia Wykonawca odmówił;
4) niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 4 lub 5, w terminie w nim wskazanymw wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek niewykonania w terminie.
2. Zakres i wysokość kar umownych za naruszenie postanowień Umowy ramowej lub Umowy
Wykonawczej w toku wykonywania Umowy Wykonawczej lub po jej wykonaniu określa również
Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.
4. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego
w terminie wskazanym w nocie.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem,
które było podstawą naliczenia danej kary.
§ 10
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Pzp, w
szczególności:
1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy ramowej zmian nieistotnych, to jest
innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp;
2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do
Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym
odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub
zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
b) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy ramowej sytuacji braku środków
Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy ramowej zgodnie z pierwotnie
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określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na
ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy ramowej, co nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach
przewidzianych Umową ramową lub przepisami prawa;
c) w zakresie sposobu realizacji Umowy ramowej lub terminu realizacji Umowy ramowej
w przypadku uzasadnionych przyczyn funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany
sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy;
d) w zakresie sposobu realizacji lub terminu realizacji Umowy ramowej w przypadku
zaistnienia siły wyższej.
Wszelkie zmiany Umowy ramowej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem przypadków, gdy Umowa ramowa wyraźnie zastrzega inną formę
dla dokonania zmiany.
Strony przewidują możliwość dokonania zmiany maksymalnych cen z podatkiem VAT podanych
w Ofertach za 1 godzinę świadczenia usług przez poszczególnych Konsultantów oraz
maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1, w formie aneksu, każdorazowo w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
 na zasadach i w sposób określony w ust. 4 – 14 niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Wykonawca
może żądać zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w powyższych
pkt 2) – 4) po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
ramowej, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt
2) lub 3) lub 4) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie
Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
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wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych dotyczących kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy.
Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli
z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty,
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust.
3 pkt 2) powyżej, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w części finansowanej przez Wykonawcę albo odpowiednio składek uiszczanych w ramach
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) lub pkt 4).
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z wnioskiem
występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 1) powyżej.
W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9 powyżej,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9
powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 10 – 12 powyżej stosuje się odpowiednio.
Zawarcie aneksu może nastąpić nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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§ 11.
OBOWIĄZYWANIE UMOWY
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ramowej w całości lub części lub do jej
wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę ramową, w tym nie stosuje
się do uwag i zaleceń Zamawiającego, mimo upłynięcia 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy
do zaniechania naruszeń;
2) gdy Zamawiający odstąpi od Umowy Wykonawczej, wypowie ją lub w inny sposób
doprowadzi do jej zakończenia przed terminem jej obowiązywania z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;
3) naruszenia postanowień dotyczących zachowania poufności, o których mowa w § 5 Umowy
ramowej, przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek osobę, którą Wykonawca posługuje się w
celu wykonania Umowy ramowej lub Umowy Wykonawczej;
4) odmowy zawarcia przez Wykonawcę Umowy Wykonawczej zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy
ramowej.
W przypadkach wskazanych w ust. 1 Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie w stosunku
do Wykonawcy, który dokonał naruszeń będących postawą odstąpienia lub wypowiedzenia
Umowy.
Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może wykonać w terminie do 60 dni od
powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.
Niezależnie od przypadków, o których mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do
zakończenia Umowy ramowej w przypadku okoliczności, o których mowa w art. 145, 145a Pzp
oraz w Kodeksie Cywilnym.
Oświadczenie o zakończeniu Umowy ramowej, niezależnie od podstawy, zostanie złożone w
formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie.
§12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy ramowej, wszelka korespondencja,
zawiadomienia oraz inne oświadczenia związane z Umową ramową będą składane w formie
pisemnej i doręczane osobiście, za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem
uznania ich za niedoręczone, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikowane niezwłocznie od dokonania zmiany
pisemnie pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną pod dotychczasowym adresem.
Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
1)
Zamawiający: Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, e-mail ___________;
2)
Wykonawca: ___________________ (adres), e-mail ___________.
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy ramowej rozstrzygnie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub
obowiązków wynikających z Umowy ramowej bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności
zgody Zamawiającego.
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W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową ramową zastosowanie mają przepisy ustawy
Pzp, Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy mające związek z przedmiotem Umowy
ramowej.
Umowę sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdego
Wykonawcy i 1 egzemplarzu dla Zamawiającego.
Załączniki stanowią integralną część Umowy ramowej i obejmują:
1) Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy wykonawczej
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 3 – Oferty Wykonawców:
 Załącznik nr 3a – Oferta ...
 Załącznik nr 3b – Oferta ...
 Załącznik nr 3c – Oferta ...
 Załącznik nr 3d – Oferta ...
 Załącznik nr 3e – Oferta ...
4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Konsultanta
5) Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy
6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO

Zamawiający:

.........................................................
(data i podpis)

…8 :

.........................................................
(data i podpis)

…:

.........................................................
(data i podpis)

…:

.........................................................
(data i podpis)

…:

.........................................................
(data i podpis)

…:

.........................................................
(data i podpis)

8

Nazwa Wykonawcy
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Załącznik nr 4
do Umowy ramowej ….
Warszawa, dnia _____________
OŚWIADCZENIE
o przeniesieniu majątkowych praw autorskich objętych protokołem zdawczo-odbiorczym ([imię i
nazwisko/ nazwa firmy]) za okres __________
1. Ja niżej podpisany [imię i nazwisko konsultanta], PESEL: [numer PESEL], oświadczam, że
stworzone przeze mnie w związku z realizacją usług na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki
z siedzibą w Warszawie (dalej - „COI”) lub Ministerstwa Cyfryzacji (dalej: „MC”) utwory (dalej:
„Utwory”), stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm., dalej: „Ustawa”),
stworzone w wyniku wykonywania obowiązków z umowy nr [nr umowy] zawartej w dniu [data]
z [firma bodyleasingowa] z siedzibą w [miejscowość] (dalej: „Wykonawca”).
2. Oświadczam, że według przepisów Ustawy jestem twórcą Utworów, których dotyczy Protokół
zdawczo-odbiorczy [imię i nazwisko konsultanta] za okres __________________.
3. Utwory zostały przeze mnie wykonane osobiście, nie stanowią opracowania cudzego dzieła
i przysługiwały mi do nich pełne prawa majątkowe.
4. W związku z powyższym oświadczam, że na podstawie umowy nr [nr umowy] zawartej w dniu
[data] z [firma bodyleasingowa] z siedzibą w [miejscowość] przeniosłem na rzecz Wykonawcy
autorskie prawa majątkowe do Utworów na następujących polach eksploatacji:
1) dla Utworów w postaci oprogramowania oraz związanych z nim uaktualnień lub
fragmentów oprogramowania, powstałego w wyniku realizacji usług (dalej:
„Oprogramowanie”):
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnienie Oprogramowania w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. techniką zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray,
urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu, modyfikacji, rozbudowy- lub
jakiekolwiek inne zmiany w Oprogramowaniu;
c) obrót Oprogramowaniem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
Oprogramowania, a także rozpowszechnianie Oprogramowania w inny sposób,
w tym jego publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
a także prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
Oprogramowania (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na
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rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych
powyżej.
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdzam, iż powyższe oznacza,
że Wykonawca uprawniony jest w szczególności do:
a) dokonywania wszelkich zmian w Oprogramowaniu i wykorzystywania w dowolny
sposób tak utworzonych jego modyfikacji;
b) zezwalania na dokonywanie dowolnych zmian w Oprogramowaniu przez osoby
trzecie;
c) zezwalania na wykorzystywanie w dowolny sposób jego modyfikacji utworzonych
przez osoby trzecie;
d) dowolnego dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do Oprogramowania.
2) dla Utworów innych niż Oprogramowanie, w tym będących dokumentacją dotyczącą
Oprogramowania oraz jej uaktualnieniami (dalej łącznie Utwory, o których mowa
w niniejszym pkt zwane: „Dokumentacja”):
a) utrwalanie i zwielokrotnienie Dokumentacji — wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową;
b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) rozpowszechnianie Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt (b) powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
a także prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
Dokumentacji (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych
powyżej.
5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości potwierdzam, że Wykonawca został upoważniony do
wykonywania praw zależnych do opracowań stworzonych przeze mnie Utworów na polach
eksploatacji wskazanych w pkt ust. 4 pkt 1 i pkt 2 powyżej, jak również, że Wykonawca posiada
skuteczną zgodę na sporządzanie opracowań takich Utworów. Potwierdzam również, że
Wykonawca jest uprawniony do udzielania dalszych upoważnień oraz zgód w ww. zakresie
innym podmiotom.
6. Jednocześnie potwierdzam, że na Wykonawcę przeszła własność kodów źródłowych do
wszelkiego rodzaju Oprogramowania stworzonego przeze mnie, a także własność nośników, na
jakich utrwalone zostały Utwory.
7. Niniejszym zobowiązuję się do niewykonywania przysługujących mi osobistych praw autorskich
względem Utworów począwszy od daty powstania Utworów.
8. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Wykonawcę przysługujących mi względem Utworów
autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 Ustawy, a w szczególności zgodę na
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udostępnianie Utworów bez wskazywania na autorstwo dzieła oraz bez jego oznaczenia
imieniem i nazwiskiem, dokonywania wszelkich zmian w Utworach, a także na decydowanie
o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, a także upoważniam Wykonawcę do
udzielania zgód w tym zakresie innym podmiotom.
9. Potwierdzam, że w stosunku do [firma bodyleasingowa] nie przysługuje mi żadne roszczenie
wynikające z przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów.
____________________
[podpis]
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Załącznik nr 5
do Umowy ramowej ….
Oświadczenie
o posiadaniu majątkowych praw autorskich do wszelkich Utworów powstałych w wyniku realizacji
Umowy wykonawczej nr [____] z dnia [____] roku do Umowy ramowej nr [___] z [____] roku,
objętych Protokołem odbioru [numer protokołu, okres, który obejmuje protokół]
Niniejszym działając jako osoba uprawniona do reprezentowania [spółka BL] z siedzibą w [siedziba,
adres], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez [nazwa sądu, numer wydziału] pod
numerem KRS: [___], NIP: [____], REGON: [___],
oświadczam, że:
1) [spółka BL] (dalej” „Spółka”) jest jedynym właścicielem i przysługuje jej pełny zakres majątkowych
praw autorskich do wszelkich Utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy wykonawczej [numer
umowy] z dnia [___] roku (dalej: „Umowa wykonawcza”) do Umowy ramowej nr [numer umowy] z
dnia [___] roku (dalej: „Umowa ramowa”), których dotyczy podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy
[oznaczenie protokołu] (dalej: „Utwory”);
2) majątkowe prawa autorskie do Utworów Spółka skutecznie nabyła od [imię i nazwisko konsultanta]
na podstawie Umowy o przeniesieniu praw autorskich z dnia [___] roku;
3) podmiot, od którego Spółka nabyła majątkowe prawa autorskie do Utworów nie występuje w
stosunku do niej z żadnymi roszczeniami oraz żądaniami dotyczącymi skutecznego przeniesienia tych
praw;
4) na podstawie Umowy ramowej Spółka przenosi majątkowe prawa autorskie do Utworów na
Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie (dalej: „COI”), wraz z prawem do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, w tym prawo do rozporządzania i korzystania z
opracowań Utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 i art. 74 ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j.);
5) zgodnie z Umową ramową, Spółka zawarła z konsultantami [imiona i nazwiska konsultantów
objętych oświadczenie] umowy, w których konsultanci oświadczyli, że znana jest im treść
postanowienia § 5 Umowy ramowej i wyrażają na nią zgodę oraz że umowy te zawierają klauzulę
zobowiązującą konsultantów do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów.
Jednocześnie umowy zawarte z konsultantami zawierają upoważnienie od Konsultantów dla COI,
Ministra Cyfryzacji oraz innych podmiotów, na rzecz których przeniesione zostaną autorskie prawa
majątkowe do Utworów, do wykonywania praw osobistych konsultantów do Utworów w najszerszym
zakresie dozwolonym przez prawo, w tym w szczególności upoważnienie dla COI do odnoszeniu się do
autorów Utworów, a także wprowadzania zmian i modyfikacji.

_____________________________________
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spół
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Załącznik nr 6
do Umowy ramowej ….

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYCH DANE SĄ
PRZEKAZYWANE ZAMAWIAJĄCEMU PRZEZ WYKONAWCĘ W TOKU WYKONYWANIA UMOWY

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
danych

Administratorem Twoich danych osobowych Centralny Ośrodek
Informatyki z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,my“).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305
Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl; odo@coi.gov.pl;
- telefonicznie: 22 250 28 83, 22 250 28 85;
- osobiście w naszej siedzibie.

Inspektor ochrony
danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą
możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w
następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305
Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl.

Cele przetwarzania
danych oraz
podstawa prawna
przetwarzania

W toku wykonywania umowy z wykonawcą, który przekazuje nam
Twoje dane osobowe, będziemy je przetwarzać, aby:
 Przeprowadzić proces rekrutacyjny, w ramach którego
zweryfikujemy Twoje doświadczenie i umiejętności i
wybierzemy odpowiedniego kandydata – podstawą
przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda;
 Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić
ewentualnych roszczeń związanych z umową z wykonawcą
(czyli Twoim pracodawcą lub podmiotem, z którym
współpracujesz) – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy
lub
procesu
rekrutacyjnego.
Podstawą
prawną
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przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes
polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub
dochodzenia roszczeń.
Okres
przechowywania
danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez cały czas
trwania umowy oraz przez 10 lat od zakończenia realizacji umowy.

Źródło danych i
kategorie danych

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od wykonawcy, z którym
zawarliśmy umowę - Twojego pracodawcy, podmiotu, z którym
współpracujesz.
Wykonawca przekazał nam Twoje imię i nazwisko, służbowe dane
kontaktowe, informacje dotyczące Twojego doświadczenia
zawodowego, wykształcenia, umiejętności, uprawnień, publikacji i
inne informacje wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym.

Odbiorcy
danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
- organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych.

Twoje prawa

Masz następujące prawa:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych;
d. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych ze względu na szczególną sytuację;
f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo
otrzymania od nas Twoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym,
powszechnie
używanym
formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać
abyśmy przesłali dane do innego administratora, jednakże zrobimy
to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych
danych, które przetwarzamy na podstawie zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z
naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w wierszu 1
i 2 niniejszej tabeli).
Prawo wniesienia sprzeciwu
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W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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