
UMOWA 

 

nr ………………………………  

 

zawarta w Warszawie w dniu  ………..  roku 

 

 pomiędzy: 

 

Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego  z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 56 zarejestrowaną pod numerem NIP 

525 000 61 24 reprezentowaną przez … – Dyrektora 

zwaną w dalszej części Umowy “Zamawiającym”. 

 

oraz  

 

…zwaną/ym w dalszej części Umowy “Wykonawcą”. 

 

łącznie zwanymi w dalszej części Stronami. 

 

Mając na uwadze, że Zamawiający jest beneficjentem Projektu SYNERGIA - Sieć współpracy 

i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej (zwanego 

w Umowie „Projektem”), którego celem jest przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry 

zarządzającej administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu 

edukacyjno-kooperacyjnego i wdrożenie, wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań 

w praktyce, Strony uzgodniły co następuje: 

 

 

§ 1 

(Przedmiot Umowy - postanowienia ogólne) 

 

Na warunkach ustalonych w niniejszej Umowie, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania usługę, której przedmiotem jest koordynacja merytoryczna programu w Projekcie 

SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy 

Środkowej i Wschodniej. 

§ 2 

(Przedmiot Umowy - postanowienia szczegółowe) 

 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania m.in. następujące zadania:  

1) przygotowanie ramowego programu edukacyjno - kooperacyjnego, w oparciu o zarys 

programu przedstawiony we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wyniki konsultacji 

z partnerami, 



2) przygotowanie wytycznych merytorycznych do realizacji programu w zadaniu: Testowanie 

programu edukacyjno-kooperacyjnego z udziałem kadry zarządzającej, w tym 

opracowanie wytycznych do SIWZ dla wykładowców, uzgadnianie programu 

z wykładowcami, dbanie o spójność programu – bieżący monitoring jakości (formułowanie 

zaleceń i zmian itp.), 

3) przygotowanie rekomendacji realizacji zmodernizowanego programu na podstawie 

wniosków z raportów analizy merytorycznej programu i warsztatów oraz wniosków 

własnych, w tym uzgadnianie programu z wykładowcami, dbanie o spójność programu – 

bieżący monitoring jakości (formułowanie zaleceń i zmian, itp.). 

4) opracowanie wytycznych i kryteriów oceny prac konkursowych (konkurs na wdrożenie), 

5) udział w pracach komisji konkursowej (konkurs na wdrożenie), 

6) przygotowanie merytoryczne wskazówek do pracy konsultantów na etapie wdrożenia oraz 

bieżący monitoring jakości etapu wdrożenia, 

7) przygotowanie wytycznych i prowadzenie sesji peer-learningowej (podsumowanie etapu 

wdrożenia), 

8) przygotowanie wytycznych do wzoru raportu końcowego uczestnika projektu, 

9) przygotowanie końcowego raportu merytorycznego z realizacji projektu, wg wzoru 

Beneficjenta, 

10) udział w wybranych sesjach krajowych i zagranicznych – nadzór merytoryczny nad 

realizacją programu. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 15 listopada 2019 do 31 stycznia 2023 r.  

3. Realizacja umowy przez Wykonawcę oznacza zaangażowanie w wymiarze minimum 14 godzin 

miesięcznie oraz udział w wybranych przez kierownika Projektu sesjach krajowych 

i zagranicznych. 

4. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy wynikają z harmonogramu Projektu 

oraz uzgodnień z kierownikiem Projektu. 

5. Miejscem realizacji umowy w przypadkach wymagających obecności osobistej Wykonawcy 

będzie: 

1) siedziba Zamawiającego (ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa), 

2) w przypadku sesji zagranicznych – miejsca uzgodnione z instytucjami partnerskimi 

w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech, 

6. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonywania umowy przez: ………… (imię 

i nazwisko). 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia … 

(stanowiącą załącznik do Umowy). 

8. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się stosować do uwag i zaleceń kierownika 

Projektu, w tym co do zasadności osobistej obecności. 

 

 § 3 

(Oświadczenia i zobowiązania stron) 

 

1. Strony zobowiązane są do współpracy przy realizacji przedmiotu umowy.  



2. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że: 

a) jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy; 

b) zawarcie i wykonanie umowy przez Wykonawcę nie będzie stanowiło naruszenia żadnej 

umowy ani zobowiązania ciążącego na Wykonawcy, ani nie będzie sprzeczne z decyzjami 

administracyjnymi, wyrokami lub innymi orzeczeniami albo zarządzeniami organów władzy 

publicznej, którymi Wykonawca jest związany; 

c) Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem 

umowy; 

d) materiały służące Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy nie są obciążone prawami, 

ani roszczeniami osób trzecich, z zastrzeżeniem osobistych praw autorskich przysługujących 

Wykonawcy lub praw autorskich osób trzecich niewpływających na możliwość pełnego 

korzystania przez Zamawiającego z całości przedmiotu umowy; 

e) korzystanie z przedmiotu umowy oraz zawarcie i wykonanie przez Zamawiającego niniejszej 

umowy nie wymaga uzyskania przez Zamawiającego żadnych dodatkowych zezwoleń osób 

trzecich; 

f) wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 

nastąpi z zachowaniem najwyższej staranności; 

g) Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi wymaganymi aktami prawa powszechnie 

obowiązującego niezbędnymi do wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w wykonywaniu Umowy; 

b) niezwłocznego udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonanego przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego,  

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, środkami technicznymi 

i finansowymi oraz zasobami ludzkimi koniecznymi do wykonania Umowy w zakresie 

i w terminie, określonymi niniejszą Umową.  

 

§ 4 

(Wynagrodzenie) 

 

1. Za prawidłowe wykonanie umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy 

łączne wynagrodzenia w wysokości brutto w kwocie …  zł (słownie … złotych 00/100), w tym 

kwota …  (słownie … ) brutto za każdy miesiąc obowiązywania umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowe i kompletne wykonanie umowy. 

3.  Wynagrodzenie wskazane w niniejszej Umowie, jest wynagrodzeniem maksymalnym i obejmuje 

wynagrodzenie Wykonawcy wraz z należnościami publiczno-prawnymi oraz wszystkie wydatki 

i koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, 

a w szczególności przeniesienie praw autorskich, z zastrzeżeniem należności z tytułu podróży 

zagranicznych (ust. 6). 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie 14 (czternastu) 

dni od doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 



5. Wykonawca będący podatnikiem podatku VAT zobowiązuje się do wskazania do zapłaty numeru 

rachunku bankowego, który jest ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 

prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

6. W przypadku udziału Wykonawcy w sesjach zagranicznych oprócz wynagrodzenia 

przewidzianego w ust. 1 na spotkania międzynarodowe Wykonawcy przysługują świadczenia jak 

pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, 

z tytułu podróży służbowej określone przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 

2013 r. poz. 167) lub przepisów, które mogą je zastąpić w trakcie obowiązywania niniejszej 

umowy. 

 

 

§ 5 

(Przetwarzanie danych) 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych związanych z realizacją umowy w sposób 

zgodny z Rozporządzeniem 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 (zwane RODO). 

2. Strony zobowiązują się zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych regulującą 

przetwarzanie danych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby do przetwarzania danych osobowych dopuszczone 

zostały wyłącznie osoby, które otrzymały imienne upoważnienie. Osoby te zostaną zobowiązane 

do zachowywania poufności. 

 

 

§ 6 

(Kary umowne)  

 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących sytuacjach:  

a) za brak realizacji umowy w danym miesiącu – 20 % wynagrodzenia za dany miesiąc, 

b) brak udziału w sesji krajowej lub zagranicznej – 50% wynagrodzenia za dany miesiąc, 

c) brak przeniesienia prawa autorskich zgodnie z § 7 Umowy – 10% wynagrodzenia łącznego, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy 

d) rozwiązania umowy przez Zamawiającego niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

§ 9 ust. 2 Umowy – 20 % wynagrodzenia za okres pozostały do umówionego terminu 

zakończenia umowy 

e) wskazanie do zapłaty numeru rachunku bankowego innego niż opisany w § 4 ust. 5 – 0,3% 

płatności brutto, której dotyczy przelew. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydkojvgyzdg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydkojvgyzdg


2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w razie 

powstania szkody w większych rozmiarach, aniżeli zastrzeżone kary umowne. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

 

 

 

§ 7 

(Prawa autorskie) 

 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego majątkowe 

prawa autorskie do Utworów opracowanych w ramach realizacji Projektu na warunkach opisanych 

w § 7 ust. 2-7 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

wyłącznego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania wytworzonym 

dla Zamawiającego przez Wykonawcę Utworem w całości i we fragmentach w kraju i za granicą 

oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust 1 obejmuje wszystkie pola eksploatacji, o których 

mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1231),  w tym w szczególności: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką,  

b) digitalizacja, 

c) wprowadzenie do obrotu,  

d) wprowadzenie do pamięci komputera,  

e) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,  

f) wystawienie, 

g) wyświetlenie, 

h) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie, 

i) tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych Utworu, 

j) rozpowszechnianie, w szczególności poprzez udostępnianie w sieciach komputerowych 

w sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i czasie indywidualnie wybranym przez 

użytkownika, 

k) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy uprawniony przez Zamawiającego do 

korzystania mógł mieć dostęp do całości lub części Utworu w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności w zakresie wykorzystania Utworu lub jego części dla celów 

przygotowania innych czynności na rzecz Zamawiającego, 

l) edycja oraz modyfikacje Utworu. 

4. Zamawiający, z chwilą odbioru Utworu nabywa prawo własności do wszelkich nośników 

przekazanych Zamawiającemu, na których utrwalono dowolne elementy Utworu, oraz do całości 

dokumentacji przekazanej Zamawiającemu. 

5. Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia przez Wykonawcę praw autorskich 



lub patentowych osób trzecich, a dotyczące Utworu będą dochodzone bezpośrednio od 

Wykonawcy. W razie gdyby osoba trzecia dochodziła swych praw od Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego ze wszelkich obowiązków wobec 

osób trzecich, a także do wstąpienia do każdego postępowania sądowego i pozasądowego. 

6. W ramach wynagrodzenia zastrzeżonego na mocy umowy Wykonawca zobowiązuje się 

w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw 

osobistych przysługujących mu do Utworu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania: prawa do autorstwa Utworu, do udostępnienia 

go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego 

wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, prawa 

do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu, prawa do wymieniania na egzemplarzach 

opracowania twórcy i tytułu Utworu pierwotnego. 

7. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony 

w jego imieniu autorskich praw osobistych w sytuacji gdy takie prawa będą Wykonawcy 

przysługiwały.  

 

  

 

§ 8 

(Kontakt i korespondencja) 

 

Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby:  

 ze strony Wykonawcy: ………… 

e-mail: ……………… tel. ………………… 

adres do korespondencji: …………. 

 ze strony Zamawiającego: … 

e-mail: …@ksap.gov.pl  tel. …   

adres do korespondencji: ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa 

  

§ 9 

(Rozwiązanie umowy) 

 

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z uzasadnionych przyczyn. 

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w sytuacji gdy: 

1) Wykonawca zaprzestanie realizowania umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, 

2) Wykonawca mimo pisemnego wezwanie nie zaniecha nienależytego wykonywania umowy 

w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 



 

 

§ 10 

(Postanowienia końcowe) 

 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

5. Spory powstałe na tle wykonywania lub interpretacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

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

stron  

 

 

Załącznik: 

 

1. Oferta Wykonawcy złożona w dniu: 

 

 

 

 

 

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

(podpis Zamawiającego)        (podpis Wykonawcy) 

 


