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Załącznik nr 4 

UMOWA NR …../KZp/18 

zawarta w dniu …………….2018r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14,  

 NIP 718-19-47-148, zwanym dalej Zamawiaj ącym , reprezentowaną przez:  

dr hab. Dariusza Surowika – Rektora PWSIiP w Łom ży 

a  

……………………….., z siedzibą ………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem ……………… w ……………………………., NIP…………………… zwaną dalej 

Wykonawcą, reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawc ą, reprezentowanym przez : 

……………………………………………………… 

Została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowa-

dzonego w ramach procedury określonej przez Zamawiającego na podstawie art. 138o 

ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 – zwanej dalej „usta-

wa”) i dotyczy usług społecznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepi-

sie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (tj. poniżej 750.000 euro) a także z uwzględnieniem 

zasad określonych w rozdziale 6.5.3 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-

nego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu co-

achingu menadżerskiego dla dwóch pracowników Biura Promocji i Karier, w ramach pro-

jektu nr POWR.03.01.00-00-B091/15 pn. „Czas na rozwój z Biurem Karier” finansowane-

go ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój,  Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym. 
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2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, na 

warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym ( nr sprawy: KZp.272.9.18.BK), które 

stanowią integralną część umowy. 

§ 4 

Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie ostatecznie wykonamy w terminie: 

…………………………, miejsce realizacji szkolenia: ……………………………………………. 

§ 5 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników szko-

lenia w zakresie i w celu określonych w niniejszej umowie. 

2. Warunkiem powierzenia Wykonawcy danych osobowych Uczestnika szkolenia jest jego 

uprzednia pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych uczestników 

szkolenia w zakresie i w celu określonym w niniejszej umowie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami zabezpieczającymi zbiór 

danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-

nych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138). 

5. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania da-

nych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 

§ 6 

1. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wy-

łącznie w zakresie i w celu określonym w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy następujący zakres danych osobowych uczestników 

zajęć: 

- nazwisko i imię 

- e-mail służbowy 

- numer telefonu służbowego 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu realizacji 

niniejszej umowy. 
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4. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzo-

nych przez Zmawiającego wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania danych 

wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, które są wymaga-

ne przez obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały 

w związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobo-

wych. 

§ 8 

1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku 

zobowiązaniowego między Zamawiającym a Wykonawcą, których podjęcie jest wymaga-

ne lub dopuszczalne mogą być podejmowane przez przedstawicieli Stron. Wszelkie do-

kumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być sporządzane przez przedstawicieli Stron.  

Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest : p. Marta Galanek 

Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest ……………………………… 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie dru-

giej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.   

3. Korespondencja między Stronami, w tym w szczególności dotycząca sposobu realizacji 

Umowy odbywać się będzie na adres korespondencyjny Zamawiającego, adres kore-

spondencyjny Wykonawcy. 

§ 9 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Przedmiotu 

Zamówienia, co dotyczy między innymi sytuacji, gdy: 

1) występują wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, 

jakiemu ma służyć, nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał, nie zawiera 

kompletnych informacji, zawiera informacje nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym 

stanem, lub 
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2) narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie 

lub prawa pokrewne, lub też jest obciążony prawami osób trzecich, 

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy Przedmiot Zamówienia, wykonując uprawnienia  

z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad  

w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż  

5 dni, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może odmówić przyjęcia na-

prawy i zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wyko-

nawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów. 

3. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 

ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle swojego wyboru od Umowy 

odstąpić lub żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo doty-

czy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wy-

każe, że wada powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek Zamawiającego, 

które Wykonawca zakwestionował podając pełne uzasadnienie i uprzedził pisemnie Za-

mawiającego o przewidzianych skutkach ich zastosowania. 

5. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach Przedmiotu Zamówienia nie-

zwłocznie po ich wykryciu. Dokonanie odbioru Przedmiotu Zamówienia nie zwalnia Wy-

konawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania lub odbioru 

Zamawiający wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie.  

§ 10 

1. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa 

autorskie do wszystkich materiałów szkoleniowych objętych Umową, których autorami są 

trenerzy prowadzący szkolenia określone w § 2 ust. 1. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 następuje 

z chwilą zapłaty Wynagrodzenia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzem-

plarzy. 

3. Z chwilą zapłaty Wynagrodzenia Zamawiający nabywa własność wszystkich egzempla-

rzy, na których materiały szkoleniowe, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy zostały 

utrwalone a także nabywa własność wszelkich rzeczy dostarczonych przez Wykonawcę 
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do Zamawiającego na podstawie Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Umowę nie naruszy autorskich praw  mająt-

kowych i osobistych osób trzecich i przekazane Zamawiającemu materiały, o których 

mowa w § 7 ust. 1 Umowy będą w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

materiały, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy, a w szczególności za ewentualne rosz-

czenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 

nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650) 

§ 11 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru szkolenia, spo-

rządzonego i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawia-

jącego wskazanych w § 8 ust. 1. 

2. Protokół Odbioru, o jakim mowa w ust.1 powinien zawierać w szczególności: 

a. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia tj. certyfikaty/zaświadczenia 

potwierdzające udział w szkoleniu oraz jego ukończenie dla dwóch uczestników, 

b. Materiały szkoleniowe, 

c. Sprawozdanie z przebiegu realizacji szkolenia 

§ 12 
1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie: 

Wartość netto: ……….. zł,  

Wartość brutto: ………….. zł 

(Słownie brutto: …………………………………… złotych). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawia-

jącego prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem odbioru, o którym 

mowa w § 11. 

4. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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5. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy jest w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-

B091/15 pn. „Czas na rozwój z Biurem Karier” finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś Prioryteto-

wa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w Szkol-

nictwie Wyższym. 

§ 13 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zama-

wiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 12 ust. 1. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzyma-

nia noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia 

przez Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z 

noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

§ 14 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych  

z zamówieniem publicznym przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy  

z Zamawiającym oraz do okazania oryginałów tych dokumentów w przypadku kontroli projek-

tu przez organy do tego uprawnione. 

§ 15 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie prze-

pisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez 

sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiają-

cego i jednym dla Wykonawcy. 

  
Zamawiaj ący                 Wykonawca 

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


