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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego Nr 2/NZS/2018 
 

Projekt Nowy zawód  szansą na sukces, nr RPPK. 09.05.00-18-0027/17-00 współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego  mgr inż. Jerzy Czerwiński,  

w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie  

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 

 

Umowa Nr  

 

zawarta w dniu  ……………….. r. w …………………… 

pomiędzy: 

Jerzy Czerwiński, Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński, z siedzibą w Rzeszowie, Ul. Zawiszy Czarnego 16, 35-082 Rzeszów, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8131034570, REGON: 

690305660zwaną dalej Zamawiającym 

a 

 

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

zwanym w dalszej części Wykonawcą  

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

 

§ 1 Przedmiot umowy 
 

Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie wyboru oferty dotyczącej Zapytania ofertowego nr 

2/NZS/2018 z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Wprowadza się następujące oznaczenia: 

 

Uczestnik Projektu – osoba kierowana przez Zamawiającego na szkolenie/kurs szkolenia operatora 
ciężkich maszyn budowlanych oraz szkolenia żurawi i montera rusztowań.   

Projekt – projekt Nowy zawód  szansą na sukces, realizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego  mgr 
inż. Jerzy Czerwiński, w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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Usługa – przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na szkoleniach  zawodowych: tj. 

szkolenia operatora ciężkich maszyn budowlanych oraz szkolenia żurawi i montera rusztowań do 

projektu Nowy zwód szansą na sukces dla 230 osób będących Uczestnikami Projektu „Nowy zawód  

szansą na sukces,” prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych do 30.06.2019r.:  

 

 

1. Przedmiot umowy: 

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na 
szkoleniach  zawodowych: tj. szkolenia operatora ciężkich maszyn budowlanych oraz szkolenia 
żurawi i montera rusztowań do projektu Nowy zwód szansą na sukces dla 230  osób będących 
Uczestnikami Projektu „Nowy zawód  szansą na sukces,” prowadzących do nabycia kwalifikacji 
zawodowych do 30.06.2019r 

 

2. Odbiorcy usługi: 
 

Odbiorcy usługi to osoby należące do grupy docelowej: osoby dorosłe zainteresowane z własnej 

inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub Podniesieniem kwalifikacji zawodowych w szczególności osoby 

starsze i o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie), które uczą się, 

pracują lub zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na obszarze woj. Podkarpackiego 

 

3. Zakres usługi: 

Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………. 

§ 2 Terminy i miejsca realizacji 
szkoleń 

Miejsce realizacji usługi: województwo podkarpackie Miejsce, termin i harmonogram każdego ze szkoleń 
muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 30.06.2019 r. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy będzie 
to podyktowane prawidłową i/lub terminową realizacją projektu bądź na skutek wystąpienia okoliczności 
niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć). 
 

§ 3 Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej 
strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu zawartej 
pomiędzy Liderem Projektu tj. Ośrodek Szkolenia Zawodowego  mgr inż. Jerzy Czerwiński a 
Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie - Instytucją 
Pośredniczącą oraz odpowiednich reguł i warunków wynikających z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przepisów prawa unijnego i prawa 
krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób. 

 

2. Zamawiający informuje, a Wykonawca podpisując niniejszą umowę akceptuje następujące warunki 
realizacji umowy: 
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 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin szkoleniowych określonych 
określonych przedmiotem zapytania ofertowego. 

 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną poprawnie część 
zamówienia wg cen jednostkowych określonych w ofercie i niniejszej umowie. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do 
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania 
Wykonawcy  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w 
tym m.in. 

 Uznania bądź kwestionowania przez instytucję pośredniczącą poszczególnych wydatków 
związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z 
uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy 
 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) właściwego, zgodnego z zasadami, profesjonalizmem, rzetelnością oraz terminowego 
wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą i postanowieniami umowy oraz stosownymi 
przepisami prawa 

2) niezwłocznego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o problemach w realizacji 
usług, w szczególności o zaprzestaniu ich realizacji, 

3)  zachowania poufności, tj. nie przekazania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę 
handlową dotyczącą szczegółów niniejszej umowy, 

4) wykonywania usługi z zachowaniem wysokich standardów jakościowych realizowanej usługi, 
w sposób zapewniający osiągniecie zakładanych celów, 

5) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania kontroli realizacji usługi w każdym 
czasie jej trwania w zakresie niezbędnym do oceny prawidłowości realizacji zamówienia. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli lub audytowi dokonywanemu przez 
Instytucję Pośredniczącą lub wyznaczonego pełnomocnika oraz inne uprawnione podmioty, jeśli taki 
obowiązek wynika z przepisów prawa w zakresie prawidłowości realizacji Projektu poprzez 
udostępnienie kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty w 
formie elektronicznej związane z realizacją Projektu. Począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 
dnia 31 grudnia 2027 r. lub później, jeśli ten termin zostanie wydłużony przez Instytucję 
Pośredniczącą oficjalnym pismem otrzymanym przed 31 grudnia 2027 r.,  

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli realizacji niniejszej umowy, w tym 
wglądu  
w dokumenty finansowe związane z realizacją niniejszej umowy na żądanie Zamawiającego lub innych 
podmiotów uprawnionych do kontroli.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
niniejszej umowy do dnia 31.12.2027r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo 
oraz informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją 
umowy. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub 
zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed ww. terminem, Wykonawca zobowiązuje się 
pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z 
realizowanym projektem. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym 
przedmiotem umowy w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 
469), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania 
Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 
zamówienia 

6. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania sal szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za niedopełnienie powyższych obowiązków. 

 

§ 6 Zasady rozliczeń 
 

1. Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy przysługuje  

wynagrodzenie w wysokości: ……………………………………………………(słownie…………………………………………) 

 

Lp. Nazwa usługi 
Liczba 

grup  

Liczba godzin   
(Oznaczenie T 

(teoria)P(praktyka) 

Cena 
jednostkowa 

za 1 h/ 
szkolenia 

(w zł brutto)1 

Całkowity koszt brutto 

(liczba grup liczba 

godzin* cena 

jednostkowa) 

1. 

Szkolenie operatora koparki 

jednonaczyniowej – 3 gr * 

średnio po 10 os.- wymiar 

godzinowy: 52 h teoria, 82 h 

zajęć praktycznych, 

 
 

 

Teoria :   

 
Praktyka:  

2. 
Szkolenie operatora walca 

drogowego – 2 gr * średnio 

po 10 os.- wymiar godzinowy: 

52 h teoria, 50 h zajęć 

praktycznych, 

 

 

Teoria :   
 

Praktyka:  

3 
Szkolenie operatora koparko 

– ładowarki  4 gr * średnio po 

10 os.- wymiar godzinowy: 

52 h teoria, 82 h zajęć 

praktycznych 

 

Teoria :   
 

Praktyka:  

4 
Szkolenie operatora maszyn 

do rozkładania mieszanek 

mineralno asfaltowych  1 gr * 

średnio po 10 os.- wymiar 

godzinowy: 52 h teoria, 82 h 

zajęć praktycznych, 

 

 

Teoria :   
 

Praktyka:  

5. 
Szkolenie operatora zespołu 

maszyn do produkcji 

mieszanek betonowych  1 gr * 

średnio po 10 os.- wymiar 

godzinowy: 50 h teoria, 42 h 

zajęć praktycznych, 

 

Teoria :   
 

Praktyka:  

6. 

Szkolenie operatora pomp do 

mieszanki betonowej  2 gr * 

średnio po 10 os.- wymiar 

godzinowy: 50 h teoria, 28 h 

zajęć praktycznych, 

 

 

Teoria :  
 

 

Praktyka:  

7. 
Szkolenie operatora żurawi  

Teoria :    

                                                           
1
 Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz organizacja i przeprowadzenie egzaminów) 
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wieżowych  1 gr * średnio po 

10 os.- wymiar godzinowy:44 

h teoria, 21 h zajęć 

praktycznych, 

 

Praktyka:  

8 
Szkolenie operatora żurawi 

samojezdnych 2 gr * średnio 

po 10 os.- wymiar 

godzinowy:44 h teoria, 21 h 

zajęć praktycznych, 

 

 

Teoria :   
 

Praktyka:  

9 
Szkolenie operatora żurawi 

przenośnych 3 gr * średnio po 

10 os.- wymiar godzinowy:22 

h teoria, 12 h zajęć 

praktycznych, 

 

 

Teoria :   
 

Praktyka:  

10 
Szkolenie operatora Monter 

rusztowań  4gr * średnio po 

10 os.- wymiar godzinowy:40 

h teoria, 40 h zajęć 

praktycznych, 

 

 

Teoria :   
 

Praktyka:  

Razem 

 

 

2. Kalkulacja wynagrodzenia za usługę jest następująca: 
a) Podane powyżej kwoty są kwotami brutto. 
b) Cena brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia. 
c) Wynagrodzenie określone w §6 pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usług 

będących przedmiotem niniejszej umowy 
d) Wypłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy dokonywana będzie po otrzymaniu i 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 
e) Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana po prawidłowym wykonaniu 

przedmiotu zamówienia Zamawiającego, nie później niż 30 dni po otrzymaniu środków przez 
Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia 
Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych 
na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 
Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom. 

f) Każdorazowo zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym po wystawieniu przez 
Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni na wskazane przez Wykonawcę w fakturze konto bankowe. 

3. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę zaplanowanych godzin , bez względu na przyczynę 
- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te godziny, a łączna kwota wynagrodzenia określona 
w § 6 pkt. 1, zostanie pomniejszona o wartość godziny w kalkulacji określonej w § 6 pkt. 2. 

4. W przypadku nieprawidłowej realizacji usługi Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te 
godziny, a łączna kwota wynagrodzenia określona w § 6 pkt. 1, zostanie pomniejszona o wartość wg 
kalkulacji określonej w § 6 pkt. 2. 

5. Z tytułu opóźnień w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy nie przysługują odsetki. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia części zamówienia bez podania przyczyny. W 
przypadku wypowiedzenia części zamówienia – Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za 
zrealizowaną poprawnie część zamówienia. 

 

§ 7 Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy w formie kar umownych, które mogą być naliczone w następujących przypadkach i 
wysokościach: 

a. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

b. W przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego zgodnie z przedmiotem 
ninejszej umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

c. W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami  
umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych 
wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb  Uczestnika 
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

d. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100% łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie 

e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z kaucji lub 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość 
szkody wynikająca z niewykonania, nieterminowego wykonania, bądź nieprawidłowego wykonania 
usługi przez Wykonawcę przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 8 Współpraca 
 

1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w przedmiotowym zakresie prac objętych umową 
Zamawiający upoważnia ……………………………………………………………………. 

2. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w zakresie realizacji niniejszej umowy ze strony 
Wykonawcy upoważniona/y jest ……………………………………., tel. ……………………….., e-mail: …………………… 

§ 9 Zachowanie poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w trakcie realizacji Umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie 

trwania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do nie 

przekazywania osobom postronnym jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 „o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. 03.153.1503 ze zm.), a w szczególności: koncepcji i 

procedur wypracowanych przez Wykonawcę, planów strategicznych Zamawiającego, 

przygotowywanych działań, itd.  

 

2. Wykonawca może ujawnić informacje, o których mowa w pkt. 1:  

a. za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

b. w przypadkach określonych przepisami prawa.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i materiałów, 

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

postronnych.  

 

§ 10 Rozwiązanie umowy 

1. W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionego powodu oraz ze swej winy zalega z zapłatą 
wynagrodzenia, Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym 
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poprzez oświadczenie woli złożone Zamawiającemu na piśmie. 
Przesunięcie terminu płatności z powodu braku środków finansowych na rachunku Projektu nie 
może stanowić podstawy rozwiązania umowy przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym punktem. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w każdym momencie jej trwania w 
trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z ważnych przyczyn powinno być przesłane listem 
poleconym na adres drugiej Strony wskazany w niniejszej Umowie, lub doręczone osobiście za 
pokwitowaniem. 

4. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym strona otrzymała oświadczenie o 
rozwiązaniu umowy, co nie wyklucza konieczności realizacji kar umownych określonych w § 8. 
 
 

§ 11 Ochrona danych osobowych 

5. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 
4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 
tego przepisu. 

6. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się: 
8. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 
dotyczą, 

9. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 
32 Rozporządzenia, 

10. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
11. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
12. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 
celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

13. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

14. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

15. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

16. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

17. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni  

19. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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20. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.   

21. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę.  

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 
zakresie obowiązku ochrony danych. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 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 danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

24. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej („dane poufne”). 

25. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z 
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 
 
 

§ 12 Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być dokonywane w 
formie pisemnej na adres: 

Zamawiający:  

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………….. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć 
wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich 
najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy. 

3. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej 
Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za 
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą 
elektroniczną na podany przez strony adres drugiej Strony. 

4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do 
doręczeń. 

5. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w 
związku z realizacją Umowy. 

6. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w pkt. 5 niniejszego paragrafu, 
Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 
rzeczowo  dla siedziby Zamawiającego. 

7. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej umowy należy do Zamawiającego w oparciu o 
odpowiednie reguły i zasady wynikające z przepisów dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, a także odpowiednie przepisy prawa Unii 
Europejskiej;. 

8. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby odpowiadała 
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postanowieniom Umowy o dofinansowanie Projektu „Nowy zawód  szansą na sukces”, nr RPPK. 
09.05.00-18-0027/17. 

9. Strony przystąpią do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu. 
10. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

11. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w 

celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze 

aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

• okresu realizacji umowy, 

• ostatecznej ilości osób do przeszkolenia, 

• miejsca realizacji umowy 

• zabezpieczenia i kar umownych, 

• zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zamówienia określonego w umowie). 

 
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 

 

 


