Istotne Postanowienia Umowy
Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rejestracji audio-wideo 25 wywiadów historii
mówionej przeprowadzanych przez pracowników Zamawiającego ze świadkami historii, według
własnej autorskiej koncepcji wizualnej i dźwiękowej (dalej: „Dzieło” lub „Utwór”/„Utwory”) a
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.
2. Wywiady będą realizowane przez Zamawiającego i filmowane przez Wykonawcę w okresie od
dnia zawarcia Umowy do dnia 30 listopada 2022 roku.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania daty, miejsca i godziny nagrania danego wywiadu, co
najmniej 3 dni przed dniem jego realizacji.
4. Dzieło stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231).
Sposób realizacji zamówienia
1. Wykonawca zarejestruje 25 wywiadów ze świadkami historii w formie nagrań filmowych i
dźwiękowych, każdy wywiad o długości od 1,5-3 godzin.
2. Do wykonania Dzieła Wykonawca użyje narzędzi oraz materiałów dostarczonych przez
Zamawiającego, w szczególności sprzętów takich jak: kamera cyfrowa nagrywająca w jakości Full
HD, statyw, karty pamięci do zapisu cyfrowego, baterie do kamery, niezbędne oświetlenie oraz
dwa bezprzewodowe mikrofony.
3. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zaaranżuje plan zdjęciowy każdego nagrania,
wybierając odpowiedzenie tło, ustawiając oświetlenie oraz optymalny kadr ukazujący świadka
historii.
Termin realizacji Umowy
1. Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia Umowy do 30 listopada 2022 roku, zgodnie z
harmonogramem, określonym w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr __ do Umowy
(dalej: Harmonogram”).
2. Wykonawca każdorazowo w terminie 3 dni od dnia realizacji nagrania dostarczy je do siedziby
Zamawiającego w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych (kartach SD, SCHDdostarczonych przez Zamawiającego) nie później niż w okresie trzech dni od momentu nagrania
wywiadu.
3. Zamawiający może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do stworzonego Dzieła, w takim wypadku
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie
3 dni od daty ich otrzymania, chyba że Strony ustalą odmienny termin, przy czym ustalenie terminu
nastąpi w drodze roboczych uzgodnień, a wyznaczony dodatkowy termin nie może być dłuższy niż
14 dni.
4. Brak oddania poprawionego Dzieła w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5 powyżej uznane zostanie
za niewykonanie Umowy.
5. Odbiór Dzieła oraz prawidłowe jego wykonanie zostanie potwierdzone protokołem odbioru
przygotowanym przez Zamawiającego i bez zastrzeżeń podpisanym przez Strony.
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Wynagrodzenie
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Umowy,
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ________ (___________) brutto, za jedno nagranie
wywiadu historii mówionej, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw
majątkowych do Utworu w wysokości _____ (_____) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zostanie każdorazowo obliczonej na podstawie liczby
nagrań wywiadów przekazanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym zgodnym z
Harmonogramem, pomnożonej przez stawkę o której mowa w pkt. 1 powyżej i wypłacone w pięciu
transzach:
a) za okres od dnia zawarcia Umowy do 30 września 2021 r.;
b) za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
c) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.;
d) za okres od 1 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.;
e) za okres od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w całym okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty
____________ brutto (________). W przypadku osiągnięcia tej kwoty Umowa wygasa.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
należytego wykonania Umowy, w tym roszczenie o wynagrodzenie za przeniesienie własności
egzemplarzy Dzieła i autorskich praw majątkowych do Dzieła na wszystkich polach ich eksploatacji
objętych Umową, za udzielenie prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zależnych do Dzieła oraz za udzielenie upoważnień określonych w Umowie.
5. Wynagrodzenie każdorazowo płatne będzie przelewem po dostarczeniu transzy Utworów,
w terminie do 21 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej/jego treści.
6. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru z
przekazanych Utworów.
7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów nie będą w żaden
sposób ograniczone, a ich przeniesienie na rzecz Zamawiającego nie będzie w żaden sposób
naruszać praw osób trzecich.
2. Z chwilą przyjęcia Utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do Utworów na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej
ilości egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, w tym w formie audiobooków i e-booków;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera,
przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez
stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
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3. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w utworach, w tym skrótów, cięć,
przemontowań, tłumaczeń, modyfikowania całości lub pojedynczych fragmentów Utworów, ich
korekty, przeróbek, zmian i adaptacji oraz łączenia całości i fragmentów z innymi utworami.
4. Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz przenosi na
Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów – w zakresie
obejmującym dowolne opracowanie utworów (w tym tłumaczeń, zmian, przeróbek, skrótów,
adaptacji, łączenia z innymi utworami i kontynuacji) oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowań
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Utworów, w tym do decydowania: o sposobie oznaczenia Utworów nazwiskiem
Wykonawcy lub o udostępnianiu ich anonimowo, o nienaruszalności treści i formy Utworów oraz
ich rzetelnego wykorzystywania, o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności oraz o
nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać
wobec Utworów swych autorskich praw osobistych.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania Utworów.
Kary umowne
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona Umowy w terminie ustalonym, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki w oddaniu Dzieła.
2. W przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w ust. 1 powyżej osiągnie wartość 50% łącznego
wynagrodzenia brutto Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny umożliwiającej realizację prawa odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo
do naliczenia kary umownej w wysokości 50 % od całości wynagrodzenia Wykonawcy określonego
w Umowie.
4. W przypadku naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 3 kara umowna, o której mowa w
ust. 1 nie będzie naliczona.
5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
6. Zamawiający ma prawo do potrącania naliczonych kar umownych z całości wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwoływalną zgodę.
Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do należytego wykonania
Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie swoich
danych, w tym rozpoczęciu, zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.
***
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją
Umowy a wyrządzone przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub inne osoby, które działają na
jego zlecenie lub w jego imieniu, przy czym dotyczy to zarówno szkód wyrządzonych
Zamawiającemu, jak i osobom trzecim.
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zawinionego uszkodzenia, utraty lub
zniszczenia narzędzi dostarczonych przez Zamawiającego, w szczególności sprzętów takich jak:
kamera cyfrowa nagrywająca w jakości Full HD, statyw, karty pamięci do zapisu cyfrowego, baterie
do kamery, niezbędne oświetlenie oraz dwa bezprzewodowe mikrofony, do wysokości pełnej
wartości poszczególnych sprzętów od momentu ich wydania do momentu ich zwrotu
Zamawiającemu.
Informacja publiczna
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i
wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2176), która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Przetwarzanie danych osobowych*
1. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy w zakresie obejmującym imię, nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL oraz numer rachunku bankowego, będą przetwarzane przez
Zamawiającego jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 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 „RODO”), oraz innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa w celu przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie zapytania
ofertowego a w konsekwencji doprowadzenia do podpisania umowy, w tym w celu realizacji
płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy.
2. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Zamawiającego przez okres
obowiązywania Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z
Umowy.
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, a
Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania,
sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Ponadto Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
5. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu +48
224710341 lub adresem e-mail: iod@polin.pl.
7. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy, w związku z prowadzeniem postepowania i w celu
udzielenia zamówienia mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; podmioty
świadczące na rzecz Zamawiającego usługi badania jakości obsługi, dochodzenia należności,
usługi prawne, analityczne; operatorzy pocztowi i kurierzy; operatorzy systemów płatności
elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
lub
1. W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę danych osobowych swojego
pracownika lub reprezentanta lub osoby wyznaczonej do kontaktu Wykonawca zobowiązuje się do
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2.

3.
4.
5.

6.

poinformowania tych osób o przetwarzaniu przez Zamawiającego ich danych osobowych w
zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wyłącznie w celu należytego wykonania
Umowy zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz RODO. Podstawą do przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Wykonawca zobowiązuje się także do poinformowana osób, których dane udostępnia, że ich dane
osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania Umowy oraz przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń z Umowy.
Dane pracownika lub reprezentanta lub osoby wyznaczonej do kontaktu po stronie Wykonawcy
nie będą przekazywane innym podmiotom.
Zamawiający powołał Inspektora Danych Osobowych, kontakt: iod@polin.pl.
Pracownik lub reprezentant lub osoba wyznaczona do kontaktu po stronie Wykonawcy mają
prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto
pracownikowi lub reprezentantowi lub osobie wyznaczonej do kontaktu po stronie Wykonawcy
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania
danych.
W przypadku zmiany pracownika lub reprezentanta lub osoby wyznaczonej do kontaktu
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania nowo wskazanej osoby o treści niniejszego
postanowienia.

Dane osobowe pracowników Zamawiającego
1. W przypadku udostępnienia Wykonawcy na mocy Umowy przez Zamawiającego danych
osobowych pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji
Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać udostępnione przez Zamawiającego dane
osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wyłącznie w celu należytego
wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, zwanej dalej Ustawą oraz aktami wykonawczymi do Ustawy i Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz innymi
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed ujawnieniem lub
udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym. W celu zapewnienia realizacji Umowy
Wykonawca, zobowiązuje się ujawniać przez dane osobowe wyłącznie pisemnie upoważnionym
osobom będącym pracownikami lub zleceniobiorcami Zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego
pracownikom lub zleceniobiorcom oraz osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
4. W przypadku wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek powodu Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia
zakończenia obowiązywania Umowy, trwale usunie wszelkie sporządzone w związku lub przy
okazji wykonywania Umowy zapisy zawierające dane osobowe pracowników lub
współpracowników Zamawiającego w sposób przewidziany w przepisach prawa. Wykonawca ma
prawo do zachowania kopii informacji zawierających dane osobowe udostępnione przez
Zamawiającego jedynie, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub decyzją/orzeczeniem
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uprawnionego organu. Dane takie muszą zostać zniszczone/usunięte/zanonimizowane przez
Wykonawcę po ustaniu celu, w jakim są przechowywane.

Postanowienia końcowe
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest _______________.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory mogące wyniknąć z Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część.
5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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