Umowa
zawarta w dniu ................ r. w Katowicach pomiędzy:
KATOWICKĄ SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ S.A. z siedzibą w Katowicach (40-026) przy
ul. Wojewódzkiej 42, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000106403, NIP 9541300712, Regon 273073527 o kapitale
zakładowym 9.176.000 zł opłaconym w całości, zwaną Zamawiającym, reprezentowaną
przez:
a. Pana dr Janusza Michałka - Prezesa Zarządu
b. ……………………………….. ……………..
a
..................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa realizowana jest w związku z wykonaniem zadań realizowanych przez
Katowicką SSE w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
nr umowy UDA-POWR.02.12.00-00-SR01/17-00. Umowa zawarta jest z wykonawcą
wyłonionym w drodze postępowania konkursowego – zapytanie poprzez Bazę
Konkurencyjności ofert ogłoszonym pod nr ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/UDAPOWR.02.12.00-00-SR01/17-00.

§1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług eksperckich w zakresie kształcenia
formalnego i nieformalnego na rzecz motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności, ze
szczególnym
uwzględnieniem
bieżącej
oferty
rynku
edukacyjnego
i
prognozowanych/możliwych zmian w szkolnictwie branżowym stanowiących element
sieciowania pracodawców i szkół/placówek kształcenia w poszczególnych regionach w
ramach konsultacji środowiskowych organizowanych w projekcie „Rada ds. kompetencji
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w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”, w skład których
wchodzi:
a) Przygotowanie treści prezentacji o tematyce dotyczącej kształcenia formalnego
i nieformalnego na rzecz motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności, ze
szczególnym uwzględnieniem bieżącej oferty rynku edukacyjnego i
prognozowanych/możliwych zmian w szkolnictwie branżowym stanowiących
element sieciowania pracodawców i szkół/placówek kształcenia na szablonie
przekazanym przez Zamawiającego
b) Moderowanie 1,5 godziny warsztatu w czasie konsultacji środowiskowych (2
krajowe spotkania w roku 2020)
c) Udział w dyskusji i zebraniu potrzeb i oczekiwań stron w zakresie kompetencji,
wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności pracowników i kandydatów do pracy oraz
dostępnej oferty edukacyjnej formalnej i pozaformalnej
d) Opracowanie artykułu podsumowującego zebrane w czasie warsztatu wnioski i
informacje (minimum 2 strony standardowego maszynopisu)
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę dwukrotnie,
w tym jeden raz podczas każdej z dwóch konsultacji środowiskowych organizowanych
przez Zamawiającego w roku 2020., w dwóch lokalizacjach w Polsce. Miejsce i
terminy konsultacji Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 14 dni
kalendarzowych przed wydarzeniem.

§ 2 Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że::
a. posiada min. 5- letnie doświadczenie jako dyrektor/nauczyciel/
egzaminator/doradca w szkolnictwie branżowym związanym z motoryzacją i
elektromobilnością,
b. zrealizował minimum 10 usług związanych z wiedzą, kwalifikacjami,
kompetencjami oraz umiejętnościami w ostatnich 3 latach,
Wykonawca zobowiązuję się:
a. dostarczyć Zamawiającemu na 7 dni roboczych przed planowanym terminem
pierwszych konsultacji prezentację w formie elektronicznej z uwzględnieniem
wytycznych unijnych w zakresie oznaczania logotypami i podpisami wszelkich
materiałów szkoleniowych,
b. stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego jako
wyznaczone na konsultacje środowiskowe,
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c. brać czynny udział w konsultacjach, dzielić się swoja wiedzą i odpowiadać na
pytania uczestników,
d. przekazać Zamawiającemu i uczestnikom konsultacji prezentację i materiały
prezentowane podczas konsultacji,
e. w razie potrzeby dostosować sposób prezentacji do ewentualnych potrzeb
osób niepełnosprawnych tj. w szczególności niedowidzących, niedosłyszących,
z trudnościami w poruszaniu się,
§ 3 Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się:
a. poinformować Wykonawcę w terminie nie później niż 14 dni przed
konsultacjami o miejscu i terminie stawienia się eksperta. Informacja
przekazana zostanie drogą e-mail na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 4
umowy
b. zapewnić infrastrukturę do świadczenia usługi tj. sala, komputer i rzutnik.
c. zapłacić Wykonawcy w terminie wynagrodzenia przysługujące z tytułu
wykonania umowy.
§4
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji
zamówienia:
a. Monika Bezak tel. 500 – 593 -432e-mail: mbezak@ksse.com.pl
b. Łukasz Górecki tel. 514-035-836; email: lgorecki@ksse.com.pl
2. Wykonawca wyznacza następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji
zamówienia:
a. ................................ e-mail:.......................................

§ 5 Płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie jednej usługi o której mowa w § 1 ust. 1
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ............. zł brutto.
2. W związku z tym że usługa będzie realizowana dwukrotnie, łączna wartość umowy
wynosi .................... zł brutto.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za zrealizowane usługi jest dostarczenie do
siedziby Zarządzającego prawidłowo wystawionego rachunku.
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4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
rachunku, w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku do siedziby
Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i 2 pokrywa wszystkie koszty Wykonawcy
związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym także koszty dojazdu
i przygotowania materiałów.
§ 6 Kary
1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług zleconych z winy
Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 20 % wartości każdej niewykonanej lub nienależycie
wykonanej usługi.
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki z tytułu wypłaty należnego wynagrodzenia.
3. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1 i 2, nie pokrywają szkody,
stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7 Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów
powstałych w wykonaniu niniejszej umowy;
2) udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;
3) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego;
4) zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych
oraz udziela zezwolenia Zamawiającemu na ich wykonywanie na czas
nieokreślony.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich
znanych w dniu zawarcia umowy pól eksploatacji:
1. stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od
formatu, systemu lub standardu w nieograniczonej liczbie kopii i na
nieograniczonej liczbie stanowisk,
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2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu
lub standardu każdą znaną techniką na wszelkich znanych nośnikach, w
szczególności poprzez zapis magnetyczny oraz techniką cyfrową (w tym zapis na
nośnikach magnetycznych, płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych i
magnetooptycznych) oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
3. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
4. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę
układu lub jakiekolwiek inne zmiany) dokonywane przez Instytucję Wdrażającą
(Instytucję Pośredniczącą II stopnia) lub na jej rzecz,
5. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a
także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w sieci Internet oraz w
sieciach zamkniętych, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
6. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną
i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w
tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
7. upoważnianie innych osób do korzystania z całości lub części Utworu,
8. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do
zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie
Utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w Utworze,
9. wykorzystywanie Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego
własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
10. rozporządzanie utworami składającymi się na Utwór i ich opracowaniami oraz
prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób
trzecich, na wszystkich wymienionych w pkt 1-9 polach eksploatacji.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworu Zamawiający nabywa
własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których utwór został utrwalony.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz.
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1191,,z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwór przekaże
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie
z utworu uzyskanego na podstawie niniejszej umowy przez Zamawiającego lub jego
następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom,
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie
niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie
koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko
Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw
własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony
pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie
pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej
zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych.
§ 8 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej
Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Katowicką Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach (40-026) przy ul. Wojewódzkiej 42,
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) i c) Rozporządzenia.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy.
4. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
swoich danych.
5. Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji umowy.

§ 9 Inne postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku jeżeli Wykonawca nienależycie wykona pierwszą
usługę lub też nie przystąpi do wykonania powyższej..
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2.

3.
4.
5.
6.

§ 10 Inne postanowienia
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i
informacji, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

………………………
ZAMAWIAJĄCY:
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……………………….
WYKONAWCA:

