
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik Nr 4 do IWZ 

Numer postępowania: LODYN/2018/SzK/1 

UMOWA (wzór) 

 

zawarta w ......................... w dniu .........................2018 r.  

 

pomiędzy: 

………………. zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

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

a 

……………………………………………………z siedzibą w……………………………… NIP: ……………………………..., 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ………………………………………, pod numerem 

KRS:…………………., zwanym dalej  „Wykonawcą”1, reprezentowanym/ą przez: 

…………………………..…………………………..….………, 

łącznie zwanych „Stronami”, 

o następującej treści: 

Strony oświadczają, że: 

- umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010 oraz 
środków pochodzących z budżetu państwa. 

- umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, 
poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej uPzp. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na 
organizacji szkoleń” w tym: 

Część I: - Osoby szkolone: NAUCZYCIELE 

                                                           
1 W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, komparycja otrzymuje brzmienie: 
Zawarta w Warszawie, w dniu ……… 

pomiędzy: (…)  

a 

1) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, NIP, KRS, zwanym dalej „Partnerem wiodącym Konsorcjum”; 
2) <nazwa (firma) wykonawcy>, z siedzibą w <adres>, NIP, KRS, zwanym dalej „Partnerem Konsorcjum”; 

reprezentowanym przez ............ , działającego na podstawie pełnomocnictwa, zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
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1. Szkolenie 1: 

Kurs w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu 

i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw/umiejętności, tj.: 

Warsztaty skutecznego motywowania i efektywnego nauczania uczniów. Metody 

pobudzania kompetencji społecznych uczniów. 

2. Szkolenie 2: 

Kurs Wykorzystanie eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, tj.: 

Kurs dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technik eksperymentalnych w nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych na konkretnym etapie rozwoju edukacji. Przybliżenie 

nauczycielom istoty i potrzeby pracy 

dydaktycznej popartej metodą eksperymentalną. Zajęcia mają na celu przybliżyć 

nauczycielom sposoby wykorzystania różnych materiałów, pomocy dydaktycznych itp. Do 

uatrakcyjniania procesu dydaktycznego. 

3. Szkolenie 3: 

Kurs w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych, tj. 

Kurs dla nauczycieli z zakresu wykorzystania szeroko pojętej technologii informacyjno-

komunikacyjnej. 

Część II - Osoby szkolone: UCZNIOWIE 

1. Szkolenie 1: 

Innowacyjność kluczem do sukcesu 

- warsztaty maja na celu kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

oraz właściwych postaw/umiejętności tj. kreatywności oraz innowacyjności jako 

kompetencji, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego 

wymienione jako kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 

uczenia się przez całe życie. 

2. Szkolenie 2: 

Młody Einstein-warsztaty mają na celu kształcenie kompetencji w zakresie nauk 

przyrodniczych przy wykorzystaniu pomocy szkolnych oraz domowych zasobów w 

bezpieczny sposób. Zaangażowanie Uczniów w dociekanie przyczyn i skutków otaczającego 

świata. 

3. Szkolenie 3: 
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Zajęcia z zakresu (katalog nazw otwarty): 

• Zajęcia rozwijające myślenie z wykorzystaniem TIK 

• Projektowania komputerowego 

• Programowania komputerowego 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawartym w Załączniku nr 1 oraz z Ofertą, 

stanowiącą Załącznik nr 2.  

2. Odbiór przedmiotu umowy będzie udokumentowany sprawozdaniem z realizacji umowy, 
sporządzonym przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji umowy, na warunkach określonych 
w OPZ (pkt. VIII - Sprawozdawczość). 

 

§2 

Termin wykonania  

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020 

roku.  

 

§3. 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany do: 
1) ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy - Zamawiający 

zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu, 
niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy; 

2) zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 
3) niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy, w 

szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia oraz przechowywania wszelkiej dokumentacji do 

dnia 31 grudnia 2024 r., w tym księgowej, związanej z wykonywaniem umowy. 
3. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją umowy. 
4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

odrębnych przepisów lub upoważnień, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z 
wykonywaniem umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne 
uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania umowy. 

6. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 5, Wykonawca udostępnia kontrolującym wgląd w 
dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z 
wykonywaniem umowy. 

7. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w 
miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem umowy. 

8. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie 
wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu do dnia 31 grudnia 2024r. 

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej 
informacji o stanie realizacji umowy w trakcie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu. 

10. Wykonawca będzie realizował zadania objęte umową według reguły równości szans, co oznacza, 
że rezultaty działań realizowanych w ramach umowy dostępne będą na równych zasadach dla 
wszystkich zainteresowanych.  

 

§4 

Personel Wykonawcy 
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1. Wykonawca zapewni niezbędny personel dla właściwego wykonania umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad personelem oraz nad współpracującymi 

z Wykonawcą podwykonawcami, a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z 
zatrudnieniem personelu lub zawarciem umów cywilnoprawnych lub z zawarciem umów z 
podwykonawcami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę z udziałem osób wskazanych w Wykazie osób. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonywania przedmiotu umowy innym osobom 

niż te, które zostały przedstawione w Ofercie na zasadach określonych w ust. 5. 
5. Zmiana osób, w tym zwiększenie personelu wskazanego w Wykazie osób, w trakcie wykonywania 

umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Nadzorującego 
(osobę wskazaną w §15 ust. 1) pod rygorem nieważności tej zmiany. Zmiana osób, w tym 
zwiększenie personelu, zostanie zaakceptowana wyłącznie w przypadku, gdy kwalifikacje oraz 
doświadczenie proponowanych osób będą równoważne lub wyższe od kwalifikacji oraz 
doświadczenia osób wymaganych przez Zamawiającego.  

6. Zmiana osób, w tym zwiększenie personelu, w trakcie wykonywania umowy bez akceptacji 
Nadzorującego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie §9 
ust. 1 pkt 2, niezależnie od obowiązku zapłacenia kary umownej, o której mowa w §8 ust. 2 pkt 4. 

7. Wykonawca nie ma prawa do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione w 
jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy z winy Wykonawcy na podstawie §9 ust. 1 pkt. 3. 

8. Zmiana lub zwiększenie liczby personelu nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  
 

§5 

Prawa autorskie  

1. O ile w ramach wykonywania przedmiotu umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), 
Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1, przenieść na 
Zamawiającego z dniem akceptacji przez Zamawiającego utworu lub, w przypadku, w którym 
utwór nie podlegał procedurze akceptacji, z chwilą jego wytworzenia, z zastrzeżeniem §9 ust. 5, 
autorskie prawa majątkowe do tego utworu, uprawniające Zamawiającego do wyłącznego, 
nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania z niego i rozporządzania nim na polach 
eksploatacji, obejmujących: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w dowolnej formie, 
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

4) tłumaczenia na języki obce; 
5) dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, modyfikacji; 
6) wprowadzenia do sieci Internet, Intranet i pamięci wewnętrznej komputera; 
7) publikowanie w dowolnej formie tak całości, jak i fragmentów; 
oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie przez niego autorskiego prawa zależnego. 

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zamawiający przejmuje na własność nośniki, 
na których utrwalono utwory składające się na przedmiot umowy. 
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3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw, o których mowa w ust. 1 na rzecz 
Zamawiającego przez podmioty trzecie.  

4. Do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca upoważniony jest do korzystania 
z utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 wyłącznie w celu związanym z 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że:  
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakimi będzie 

się posługiwał w toku wykonania umowy, a także powstałych w trakcie lub wyniku jej 
wykonania, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie 
będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz dóbr 
osobistych tych osób;  

2) nabędzie od osób, którymi będzie posługiwać się w ramach wykonania umowy wszelkie prawa, 
w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa do zezwalania na wykonanie praw zależnych, 
na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, oraz zezwolenie na wprowadzenie 
zmian na utworach bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać 
autorskie prawa osobiste; 

3) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi w 
zakresie jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach 
eksploatacji określonych w ust. 1; 

4) Wykonawca zapewni, iż twórcy utworów powstałych w wyniku wykonania umowy nie będą 
wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich do utworów względem 
Zamawiającego lub jego następców prawnych, ich licencjobiorców lub innych podmiotów, 
którym Zamawiający lub jego następcy prawni umożliwią korzystanie z utworów. 

6. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw 
autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku wykonania umowy 
lub dysponowania przez Zamawiającego utworami, do których Wykonawca przeniósł majątkowe 
prawa autorskie na Zamawiającego. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko 
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich 
oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także do zwrotu i 
wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści. 

 

§6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w 
Ofercie. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz 
rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności 

3. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od 
umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za 
usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne 
firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie. 

 

§7 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady dokonywania płatności 
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie 
większej niż ................ (słownie: ............................. )  zł brutto, w tym wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w §5.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie faktycznie zleconych i 
zrealizowanych usług, na podstawie cen jednostkowych określonych w Ofercie i może być niższe 
niż określone w ust. 1.  

3. Zamawiający zakłada liczbę szkoleń opisaną w Załączniku nr 1 do OPZ.  
4. W przypadku odstąpienia od realizacji zaplanowanej liczby szkoleń Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do nie zlecenia Wykonawcy określonej w OPZ liczby jednostkowych szkoleń. Liczby szkoleń 
wskazane w OPZ należy traktować jako liczby maksymalne. Wykonawca zrzeka się roszczeń z 
tytułu niezleconej liczby szkoleń i innych usług związanych z ich organizacją, w szczególności 
roszczenia o zapłatę. 

5. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie płatne po realizacji pełnej liczby 
godzin przypadającej na daną grupę szkoleniową tj. po realizacji serii spotkań dla jednego tematu 
szkoleniowego dla danej grupy. 

6. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura, która zostanie wystawiona po podpisaniu 
przez Zamawiającego, bez uwag, protokołu odbioru za okres objęty fakturą.  

7. Płatności będą dokonywane w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury (pod pojęciem „prawidłowo” Zamawiający rozumie zawarcie 
wszystkich elementów faktury wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie). 

8. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze i 
zostanie dokonane w złotych polskich. 

9. Faktura zostanie wystawiona na:  
…………………………………….. 

…………………………………….. 

NIP …………………………………….. 

 

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Na fakturze wyszczególniona zostanie wartość autorskich praw majątkowych nabytych przez 

Zamawiającego, jeżeli w okresie objętym fakturą został wytworzony utwór. 
 

§8 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 
umownych.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokościach:  

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 
stronie – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1;   

2) częściowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, 
pozostałego do zapłaty za niezrealizowaną część umowy; 

3) za opóźnienia w realizacji prac wskazanych w OPZ – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu 
terminów o których mowa w OPZ; 
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4) w przypadku wykonania przedmiotu umowy przez osoby inne niż określone w Wykazie osób 
lub na które Zamawiający nie wyraził zgody – każdorazowo w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1; 

5) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych, w tym danych osobowych pozyskanych 
przy wykonywaniu umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji 
poufnych, dotyczących przedmiotu umowy bądź ich utraty – w wysokości 2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1; 

6) w przypadku innego niż powyżej nienależytego, względem obowiązków wynikających z 
umowy i OPZ, wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
każdorazowo w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1. 

3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
4. Termin zapłaty kar umownych, wskazany w nocie obciążeniowej, będzie liczony od dnia 

doręczenia noty drugiej stronie. Doręczenie może odbywać się za pośrednictwem operatora 
pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej noty) 
lub faksu, na adresy i numery, które zostaną wskazane po zawarciu umowy, zgodnie z §15 ust.2.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
W przypadku pokrycia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy do potrącenia dojdzie po 
upływie terminu wskazanego w nocie obciążeniowej przewidzianego na zapłatę kary umownej, a 
jeżeli termin ten nie zostałby oznaczony w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar 
umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

7. Na kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 
 

§9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub od jej części w następujących przypadkach: 
1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym 

wykonanie umowy w umówionym terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej 
przyczyny; 

2) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, 
w szczególności zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym podmiotom 
lub osobom niż wskazane w Wykazie osób lub rozszerza zakres podwykonawstwa poza 
wskazany w Ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego lub bez zgody Zamawiającego 
realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż wskazane w Ofercie 
i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w 
terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień mimo wezwania przez 
Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 
30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania nie stosuje się w przypadku gdy 
uchybienia usunąć się nie da lub wymagane byłoby jego natychmiastowe usunięcie, 
wówczas Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; 

3) gdy Wykonawca wykonuje lub wykonał usługę za pomocą osoby/osób zatrudnionych w 
jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający dowiedział się o przyczynach odstąpienia od umowy; 

4) jeżeli Wykonawca ujawni dane pozyskane w trakcie wykonywania umowy, a także inne 
informacje mogące mieć charakter informacji poufnych, dotyczące przedmiotu umowy – w 



 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny; 

5) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo 
oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie do 30 
dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie z tej przyczyny; 

6) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, w 
terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;  

7) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych 
przyczyn. 

2. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy:  

1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie 

zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy; 

2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na 

podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego 

do dnia odstąpienia od umowy. 

4. Oświadczenie zamawiającego o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy zostanie sporządzone w 
formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane drugiej stronie na adres wskazany w 
§15 ust. 2. 

5. W dniu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania na innej podstawie, na Zamawiającego 
przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do utworów powstałych w trakcie 
realizacji umowy, chyba że Zamawiający uzna i oświadczy, iż wykonane przez Wykonawcę prace 
nie będą miały dla Zamawiającego znaczenia.  

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty 
zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie. 

7. W zakresie, w jakim umowa może być uznana za usługę, Wykonawca może ją wypowiedzieć 
wyłącznie z ważnych powodów. 

 

§10 

Kontrola 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
odrębnych przepisów lub upoważnień, pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z 
wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne 
uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej umowy. 

3. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, Wykonawca udostępnia kontrolującym wgląd w 
dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne, związane z 
wykonywaniem umowy. 

4. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w 
miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem umowy oraz po jej 
zakończeniu do 31 grudnia 2024 r.   

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej 
informacji o stanie realizacji umowy w trakcie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu.  

 

§11 

Zasady wizualizacji 
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1. W zakresie przedmiotu umowy finansowanego ze środków Unii Europejskiej Wykonawca 
zobowiązany jest informować, że świadczenie usług objętych umową jest finansowane z udziałem 
środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz jest zobowiązany do przestrzegania zasad 
wizualizacji zgodnie z: 

1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006r. ustanawiającym szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) 284/2009 
z 7 kwietnia 2009 r. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
396/2009 z dnia 6 maja 2009 r.; 

2) Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010;  

3) Systemem identyfikacji wizualnej WUP Rzeszów. 
2. W zakresie przedmiotu umowy finansowanego ze środków Unii Europejskiej Wykonawca jest 

zobowiązany do umieszczania logotypów programów operacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi w tym zakresie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2010 oraz informacji o współfinansowaniu przedmiotu umowy ze 
środków UE, a w szczególności na materiałach dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz na 
oficjalnej korespondencji bezpośrednio związanej z realizacją umowy. 

3. Wykonawca nie może zamieszczać swojego logotypu lub firmy na żadnych materiałach 
produkowanych na zlecenie Zamawiającego. 

4. Zamawiający na potrzeby realizacji niniejszej umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej 
obowiązujący Systemem Identyfikacji Wizualnej oraz będzie informował Wykonawcę na bieżąco 
o zmianach w Systemie i przekazywał aktualną wersję elektroniczną Systemu. 

 

§12 

Poufność informacji 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich 
dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub 
przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich 
przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od 

osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie, 
5) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie 
powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 
umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach 
w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych 
osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków 
przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 
działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. 
Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, 
zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje 
Poufne. 

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 
przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji 
Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu, do momentu 
utraty przez te informacje charakteru Informacji Poufnych. 

 

§13 

Ochrona danych osobowych 

1. Z dniem zawarcia umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych 
w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych 
osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych 
osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”.  

3. Wykonawca oświadcza, że zna powszechnie obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych 
osobowych.  

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe uczestników 
szkolenia w postaci imion, nazwisk, miejsca zatrudnienia, stanowiska oraz adresu email. 

5. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie 
w celu realizacji umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności zgodnie z art. 32 RODO.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

8. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne 
imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Zamawiający upoważnia 
Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych oraz prowadzenia ewidencji tych osób. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, natomiast wzór odwołania upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiąże do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osoby, które 
upoważni do przetwarzania tych danych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 
zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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10. Wykonawca po zakończeniu realizacji niniejszej umowy zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 
osobowe w terminie 10 dni od daty organizacji ostatniego seminarium oraz usuwa wszelkie ich 
istniejące kopie. 

11. Wykonawca zobowiązuje się udzielić wsparcia Zamawiającemu w zakresie wywiązywania się z 
obowiązku realizacji praw osoby, której dane dotyczą, w szczególności o których mowa w rozdziale 
III RODO. 

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności o którym 
mowa w art. 4 pkt 12 RODO, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania 
Zamawiającego, w formie pisemnej oraz dodatkowo na adres mailowy do korespondencji 
wskazany w niniejszej umowie, o tym fakcie w okresie do 24 godzin, wskazując okoliczności i 
zakres naruszenia. 

13. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, 
osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty, czy 
przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszą umową, 
przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z RODO, w zakresie, w jakim 
ewentualne naruszenie tych przepisów mogłoby prowadzić do ponoszenia odpowiedzialności 
przez Zamawiającego, a w szczególności zagrażało bezpieczeństwu powierzonych danych lub 
naruszało prawa osób trzecich. 

14. Kontrola, o której mowa w ust. 13 będzie realizowana w godzinach pracy Wykonawcy. O 
planowanej kontroli Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie na co najmniej 5 dni przed jej 
rozpoczęciem. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiający może sporządzić zalecenia pokontrolne. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie. 

16. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie których będą 
przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze 
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach 
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, 
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na 
skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową 
lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

18.  W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych, jakie 
określono w umowie (w tym odnośnie złożonych oświadczeń), w przepisach powszechnie 
obowiązujących, w tym w szczególności w RODO, lub odpowiednich aktach wykonawczych i 
poniesienia w związku z tym przez Zamawiającego jakiejkolwiek szkody, Wykonawca jest 
zobowiązany do pokrycia pełnej szkody Zamawiającego. Pod pojęciem szkody należy rozumieć 
szkodę rzeczywistą („damnum emergens”) oraz utracone korzyści („lucrum cessans”). Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej oraz 
dodatkowo na adres mailowy do korespondencji wskazany w niniejszej umowie, o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 
lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 
wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez organ nadzorczy. 

19. Zamawiający powierza Wykonawcy realizację obowiązku informacyjnego wobec osoby której 
dane dotyczą. 

20. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 
osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi 
ochrony danych osobowych i prywatności. 
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21. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych 
wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i 
przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania, a Zamawiający 
dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy 
wymuszone takimi zmianami prawa. 

 

§14 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
§15 ust. 3. 

2. Zmiany umowy możliwe są w sytuacji i na zasadach określonych art. 144 ust. 1 uPzp.  Zamawiający 
dokona zmian treści umowy w następujących okolicznościach: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, 
w tym stawek podatku, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U z 2018 poz. 646), ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 478), ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1307), ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Zmiana 
regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do 
których się odnosi; 

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie 
Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej, 

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 
realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie, zmiana 
może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy na które będą miały bezpośredni wpływ 
modyfikacje w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną; 

4) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, 
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez 
Strony; 

5) konieczna będzie zmiana terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku, gdy 
postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia przedłuży się o czas uniemożliwiający 
realizację zamówienia w pierwotnym terminie, lub zmiana terminu zakończenia realizacji 
umowy spowodowana będzie czynnikami niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, 
uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie, mającymi wpływ 
na jakość realizacji umowy. Termin realizacji umowy może zostać wydłużony maksymalnie do 
dnia 30.06.2020 r. 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji w sumie z 5 spotkań. O ewentualnej rezygnacji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym 
terminem spotkania.  

 

§15 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. W terminie 2 dni od podpisania umowy strony przekażą sobie wzajemnie informacje dotyczącą 
osób odpowiedzialnych za kontakty pomiędzy stronami oraz adresy korespondencji email, 
numer/y telefonów, numer/y faxów, adresy do doręczeń, o ile są różne od określonych w 
komparycji do umowy. 
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2. W przypadku zmiany osoby, danych adresowych lub kontaktowych strona jest zobowiązana do 
pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. 

 

 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Prawa zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.Dz.U. 2018 r. 
poz. 1025 ze. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
polubownie w drodze porozumienia, a po wyczerpaniu tego trybu, przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez Strony. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  
5. Integralną część umowy stanowią Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia. 
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy i Wykaz osób. 
3) Załącznik nr 3 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
4) Załącznik nr 4 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (wzór). 

 

 

………..………….., dnia ……………….. 

 (miejscowość) 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE NR …………… 

do przetwarzania danych osobowych 

 

 

Upoważniam  Panią/Pana ………………….……………………………….... do przetwarzania danych osobowych w 

zakresie 

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

….……………………………… 

Upoważnienie wydawane jest na czas nieokreślony/wygasa w dniu ……………………….. (*) 

 

 

 

 …………………………………………….…. 

(podpis) 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4. Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzór). 

 

 

………..………….., dnia ……………….. 

(miejscowość) 

 

 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA NR …………… 

do przetwarzania danych osobowych 

 

 

Z dniem ………………..…… odwołuję upoważnienie nr …………………….….. do przetwarzania danych 

osobowych wystawione dla Pani/Pana ………………………………………………………….. 

 

 

 

 …………………………………………….…. 

(podpis) 

 

 


