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                              Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców 

 

 

UMOWA Nr  ………/2020 

OO  WWYYKKOONNAANNIIEE  UUSSŁŁUUGG  SSZZKKOOLLEENNIIOOWWYYCCHH  

w ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich 

szkół” 

zawarta w dniu ………...2020 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410 – Zespołem Szkół  Nr 4   w 

Szczecinie ul. Kusocińskiego 3, 70-237, reprezentowaną przez Pana Pawła Masłowskiego 

– Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie, działającym na podstawie Pełnomocnictwa                                           

WO-I.0052.1.257.2016.AW Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23.03.2016 r. zwanym dalej 

Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………..., ul. ………………………………., 

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

NIP: ……………………………………….……….., REGON: …………….………………………….. 

reprezentowaną przy niniejszej czynności przez: ………………..……………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej w dalszej części umowy „ustawą”. 

Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016, poz.  1764) i podlega udostępnieniu na zasadach  

i w trybie określonym w ww. ustawie. 

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  w ramach  projektu  pn.  „Czas  na zawodowców - wzrost jakości 

kształcenia zawodowego szczecińskich szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020”. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  usługę zorganizowania  

i przeprowadzenia kursu/szkolenia  w części ................................................... zamówienia na „Zakup 

usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie Czas na zawodowców – wzrost jakości 
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kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia danego szkolenia/kursu każdorazowo w terminie 

wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia.  

3. Podstawą realizacji przedmiotu umowy stanowi Ogłoszenie wraz z Instrukcją dla Wykonawców oraz 

oferta cenowa Wykonawcy. 

4. Wszystkie zobowiązania zawarte w ofercie Wykonawcy muszą być bezwzględnie przestrzegane i 

realizowane.  

 

§ 2 

Czas trwania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje w następujących terminach: 

1) część I. w terminie: 

- 60 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy, lecz nie dłużej niż do 15 maja 2020r. 

2) część II w terminie: 

- 120 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy, lecz nie dłużej niż do 31 lipca 2020r. 

3) część III w terminie: 

- 150 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy, lecz nie dłużej niż do 10 września 2020r. 

2. Wykonawca o terminie rozpoczęcia usług – kursu/szkolenia zawiadomi Zamawiającego  najpóźniej w 

ciągu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia. 

3. Stronie przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy 

druga strona dopuściła się rażącego naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy.  

Za rażące naruszenie postanowień umownych uważa się w szczególności: powierzenie przez 

Wykonawcę wykonania umowy lub jej części podwykonawcom; świadczenia usługi za pomocą 

szkoleniowców nie mających wiedzy, doświadczenia lub kompetencji w zakresie objętym 

szkoleniem/kursem; prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w sposób nierzetelny; niedopełnienie 

innych obowiązków, o których mowa w § 3. 

4. W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy, Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie. 

5. Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku prawomocnego skazania 

Wykonawcy za popełnienie przestępstwa karnego lub karno-skarbowego. 

 

§ 3 

Warunki realizacji umowy 

 

1. Przedmiot niniejszej umowy powinien być wykonany z należytą starannością i z zastosowaniem 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania szkoleń/kursów zgodnie z zaakceptowanym przez 

koordynatora szkoleń programem szkolenia w sposób zapewniający uczestnikom szkoleń nabycie 

należytych umiejętności praktycznych i wiedzy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapewni kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności i bazę szkoleniową – w 

zależności od realizowanej części zamówienia – niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej 
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umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń/kursów przez osoby 

profesjonalnie do tego przygotowane, legitymujące się odpowiednią wiedzą, kompetencjami, 

doświadczeniem i właściwymi zezwoleniami lub uprawnieniami, jeżeli takie są wymagane. 

Wykonawca nie może przekazać wykonania Umowy podwykonawcom. 

4. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnionym 

wykonaniem usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ukończenia szkoleń/kursów, winny być 

niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania podczas realizacji usługi materiałów 

informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, w tym stosowania na 

materiałach szkoleniowych logotypów, informujących przedmiot umowy jest współfinansowany  

przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) uzgodnienia harmonogramów szkoleń z lokalnym koordynatorem projektu w jednostce 

Odbiorcy najpóźniej na co najmniej 5 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego uczestnika w wersji papierowej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych, rozdanych uczestnikom w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem odbioru; 

c) zapewnienia zaplecza sanitarnego (łazienka, WC) oraz szatni/wieszaków na ubrania podczas 

każdego dnia szkolenia/kursu (jeżeli odbywają się poza placówką Odbiorcy); 

d) ubezpieczenia uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca 

świadczenia usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej 

oraz kserokopie potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie; 

e) Bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego imiennie o nieobecności na szkoleniu 

uczestników skierowanych przez Zamawiającego; 

f) Prowadzenia dzienników zajęć edukacyjnych; 

g) przeprowadzenia ewaluacji szkolenia – dokonanie oceny szkolenia za pomocą ankiet 

ewaluacyjnych przekazanymi przez Zamawiającego. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu po zakończeniu każdego 

szkolenia/kursu kompletną dokumentację szkoleniową dot. zrealizowanego szkolenia/kursu, w 

tym: 

a) poprawnie i kompletnie uzupełniony dziennik zajęć edukacyjnych zawierający imienną listę 

obecności, wymiar godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

b) rejestr wydanych certyfikatów/zaświadczeń/świadectw lub innych dokumentów 

potwierdzających ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji wraz z podpisem 

Uczestnika potwierdzającym odbiór tego zaświadczenia i kserokopią wydanych ww. 

dokumentów; 

c) kompletne ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników projektu; 

d) kopię merytorycznych materiałów szkoleniowych; 

e) kopię polisy ubezpieczeniowej (w przypadku, gdy takowa jest wymagana); 

f) kopię dokumentacji lekarskiej (w przypadku, gdy takowa jest wymagana), na podstawie 

której uczestnik Projektu zrealizował szkolenia/kurs. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych 

związanych z realizacją szkolenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji finansowej i merytorycznej 

(dotyczącej szkolenia) w siedzibie swojej firmy w sposób zapewniający dostępność, poufność i 

bezpieczeństwo oraz informowania o miejscu ich archiwizacji. 

 

 



 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
Nazwa projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 

Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16  

Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn.27.12.2016 r. 
 

 § 4 

Zamawiający zastrzega sobie: 

1. Prawo kontroli przebiegu i efektywności szkolenia oraz frekwencji uczestników. 

2. Niezwłocznego rozwiązania umowy (w terminie 10 dni) w razie nienależytego jej wykonania przez 

Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach, braku 

przedstawienia zadawalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości. 

 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy: 

a) w części I. przedmiotu zamówienia ………… zł brutto (słownie ……………………………… złotych 

......../100), zgodnie z ofertą wykonawcy  

b) w części II przedmiotu zamówienia ……….zł brutto (słownie…………………………….            

złotych…/100) zgodnie z ofertą wykonawcy  

c) w części III przedmiotu zamówienia ……….zł brutto (słownie…………………………….            

złotych…/100) zgodnie z ofertą wykonawcy  

W przypadku skreślenia/rezygnacji uczestnika z kursu wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie, 

ponieważ zostanie dopisany w to miejsce kolejny uczestnik z listy rezerwowej. 

2. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy po zakończeniu każdego 

kursu/szkolenia przewidzianego w danym kwartale roku zgodnie z terminem usług wskazanym  

w załączniku nr 1 do umowy na podstawie faktury/rachunku z terminem płatności - 21 dni. 

3. Po wykonaniu każdego z kursu/szkolenia przewidzianego w danym kwartale roku Wykonawca 

najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia realizacji danego kursu/szkolenia zgłosi zakończenie 

kursu/szkolenia  oraz przekaże dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 7. Brak przekazania wskazanych 

dokumentów Zamawiającemu wyłącza prawo Wykonawcy do domagania się zapłaty do czasu 

przedłożenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z treścią Umowy. 

4. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzeżeniem, 

że rachunek bankowy musi być zgodny z rachunkiem ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność 

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

5. Po wykonaniu każdego z kursu przewidzianego w danym kwartale roku Wykonawca najpóźniej w 

terminie 7 dni od zakończenia realizacji danego kursu zgłosi zakończenie kursu oraz przekaże 

dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 7. Brak przekazania wskazanych dokumentów zamawiającemu 

wyłącza prawo Wykonawcy do domagania się zapłaty do czasu przedłożenia dokumentacji szkoleniowej 

zgodnie z treścią Umowy. 

6. Z odbioru przeprowadzenia każdego kursu/szkolenia przewidzianego w danym kwartale roku  zostanie 

sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przez Dyrektora placówki koordynatora 

szkoleń.  Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia, 

2) ocenę prawidłowości przeprowadzenia zadania oraz jego zgodności z postanowieniami Umowy, 

3) oświadczenia osób upoważnionych do odbioru po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji 

wymienionej w § 3 pkt 7 

4) oświadczenie osób upoważnionych do odbioru o istnieniu bądź braku nieprawidłowości (ze 

wzmianką bez zastrzeżeń) w przeprowadzonym kursie/szkoleniu. 
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7. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia i wystawienia faktury na podstawie 

protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowość wykonania przez Wykonawcę usługi. Płatność 

nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku. 

8. Strony ustalają, że Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego odsetkami za zwłokę  

w zapłacie należności, o ile brak terminowej zapłaty powstanie z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego. 

9. Faktury wystawione przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane: 

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin 

PI. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 

NIP 851-030-94-10 

Płatnik: Zespół Szkół Nr 4 

Ul. Kusocińskiego 3 

70-237 Szczecin 

7. Faktury należy przesłać lub dostarczyć na adres płatnika tj. Zespół Szkół Nr 4, ul. Kusocińskiego 3,       

70-237 Szczecin. 

§ 6 

Odpowiedzialność 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) opóźnienia lub zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w  stosunku do terminów 

wykonania poszczególnych kursów/szkoleń, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za 

kurs/szkolenie realizowane w danym kwartale za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki; 

2) odstąpienia lub częściowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto za daną cześć; 

3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w 

wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto za daną część; 

4) nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, wynikających z umowy i Opisu Przedmiotu 

Zamówienia dla danej części w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania 

obowiązków. 

2. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z przypadającego do zapłaty na 

rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza kwotę 

zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w toku 

wykonywania przedmiotu umowy, a także powstałe w wyniku jego wykonania, będą oryginalne, 
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bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać jakichkolwiek 

praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności autorskich praw osobistych lub 

majątkowych tych osób; 

2) będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych  

w wyniku wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie inne wymagane przepisami ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych upoważnienia lub zezwolenia do wykonywania praw 

zależnych w stosunku do tych utworów. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie praw 

autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich, powstałe w trakcie lub w wyniku wykonywania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu 

jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu przez osobę trzecią, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego 

zaspokojenia tego roszczenia oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, 

a także do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. 

3. Wykonawca zachowuje pełne prawa autorskie do utworów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu 

umowy i upoważnia Zamawiającego do ich używania (m.in. przetwarzania, utrwalania, zwielokrotniania 

dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera) w związku z realizacją przedmiotu umowy w 

ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

 

§ 8 

Poufność współpracy 

1. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i materiałów, 

związanych z realizowanym przedmiotem umowy, tak aby w żaden sposób nie były dostępne dla osób 

postronnych. 

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. 

ustawie. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku i terminie określonych w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w 

przypadku przerwania wykonywania zadań tj. przerwania realizacji usługi na okres dłuższy niż 15 dni 

roboczych i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego - w 

terminie 3 dni od upływu terminu dodatkowego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Strony dopuszczają możliwość:  

a) zmian redakcyjnych umowy;  

b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i 

obowiązków dotyczących którejkolwiek Stron;  

c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;  

d) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, przy czym zmiana będzie polegać na dostosowaniu (w niezbędnym 

zakresie) treści umowy do zmienionych przepisów prawa, 

e) zmiany terminów określonych w § 2, w sytuacji wystąpienia innych okoliczności wynikających z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub będących następstwem uzasadnionych, 

niezawinionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
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od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu tylko z tytułu faktycznie wykonanej 

części umowy. 

6. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy 

powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych w umowie obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy „o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych”. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

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

Klauzula informacyjna: 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w 

tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej „RODO”). 

2. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem 

przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszą umową jest Gmina Miasto Szczecin – Zespół Szkół nr4 im. 

Armii Krajowej w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3 70-237 Szczecin. 

2) kontakt do inspektora ochrony danych: telefon: 91 852 20 93, e-mail: iod@spnt.pl  

Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. 

Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy. 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, 

c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy, 

d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń 

wynikających z niniejszej umowy, 

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, 

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania; 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o 

powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, 

b) Instytucja Zarządzająca i monitorująca realizację Projektu, 

c) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, 

d)  inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiający lub na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty 

prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), 

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony praw z tytułu 

realizacji umowy oraz przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 

1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE oraz przez okres archiwizacji zgodny z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa; 

7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO; 

8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności dane kontaktowe; 

10) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca; 

mailto:iod@spnt.pl
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11) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest na stronie zamieszczona jest na stronie BIP, w 

zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO, 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo 

przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać 

Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in.  informacji o zmianie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy. 

Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o 

którym mowa w pkt 4 poniżej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane 

Zamawiającemu: 

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane 

przez Wykonawcę), 

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego, 

3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w pkt 2. 

 


