
Załącznik nr 2b do Ogłoszenia o zamówieniu (dot. części II) 
nr sprawy 5/ZP/2020 

Istotne Postanowienia Umowy 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: ,,zakup usługi hotelarskiej, świadczenie usługi 

cateringowej oraz wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji dwóch 
dwudniowych warsztatów szkoleniowych" (da lej zwane „Zamówieniem'] na 

podstawie art. 1380 (usługa społeczna) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) , dalej zwaną „PZP". 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego 

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach realizacj i Projektu nr 

PL/2018/PR/0061 „Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych: tendencje, 

wskaźniki, zależności", przewidzianego na lata 2019-2020. 

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o: 

§ 1 
Definicje 

1) OPZ - należy przez to rozumieć Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik 

nr 3 do Umowy; 

2) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt nr PL/2018/PR/0061 „Sprawniejsze 
rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych: tendencje, wskaźniki, zależności", 

przewidziany na lata 2019-2020; 

3) Szkolenie - dwudniowe spotkanie stacjonarne, w związku z realizacją Projektu. 

§2 
Przedmiot U mowy 

I. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług hotelarskich, cateringowych oraz wynajmu 
sal konferencyjnych z wyposażeniem na potrzeby organizacji szkoleń , zgodnie 
z wymaganiami określonymi w OPZ (zwany „Przedmiotem Umowy"). 

2. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązanym.in. do: 

1) Świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal konferencyjnych 
z wyposażeniem na potrzeby organizacji przez Zamawiającego dwóch szkoleń, 

trwających po dwa dni, obejmujące usługi takie jak: 

a) zakwaterowanie ze śniadaniem; 

b) salę konferencyjną; 

c) przerwę kawową ciągłą trakcie trwania 8 godzin szkolenia; 

d) obiad każdego dnia szkolenia; 
e) kolację (w pierwszym dniu szkolenia); 
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f) zapewnienie lady recepcyjnej na potrzeby rejestracj i uczestników szkoleń wraz ze 

sprzętem niezbędnym do obsługi recepcyjnej ; 
g) zapewnienie szatni dla uczestników szkoleń. 

2) bi eżącej i ścisłej współpracy z Zamawiającym, 

3) aktywnego uczestniczenia w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego 

(lub Wykonawcy), do utrzymywania aktywnej responsywnej komunikacji 

e-mailowej i telefonicznej oraz do stałego kontaktu z Zamawiającym celem ustalania 
wszelkich szczegółów związanych z przedmiotem zamówienia oraz 
do pełnego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

lub wątpliwościach związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca wskaże 

ze swojej strony koordynatora, czyli osobę do pełnego kontaktu 

z Zamawiającym w bieżących kwestiach związanych z realizacją powierzonych zadań 

wynikających z Umowy i OPZ. 

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy został okreś lony w OPZ. 

§3 
Termin wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot Umowy w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego w tenninie do 30.06.2020 r. z uwzględnieniem terminów 
i postanowień wskazanych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy 
na warunkach określonych w § 11 ust. 5 Umowy. 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie realizował Umowę z zachowaniem należytej staranności, efektywnie 
oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, Ogłoszenia o zamówieniu, złożoną Ofertą 
(stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy) oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia Ueżeli są wymagane), umiejętności 
i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz posiada 

niezbędne zasoby do jej należytego wykonania, w szczególności posiada odpowiedni 
potencjał kadrowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za: 

a) prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, w tym za wysokie kwalifikacje osób 
kierowanych do jego wykonywania oraz dobór należytych środków i metod, mających 
na celu zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy o wysokiej jakości, nadzór nad 
osobami wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie wszelkich 
prawnych zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem oraz 
za ogólną i techniczną kontro lę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy; 
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b) działania lub zaniechania podmiotów, którym powierzył Przedmiot Umowy 

do realizacji (w całości lub w części) oraz osób, którymi się posługuje przy realizacj i 

Umowy - jak za własne działania lub zaniechania; 

c) prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do realizacji Umowy przy ścisłej współpracy z Zamawiającym i zobowiązuje się 
do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w wykonaniu 

Umowy, w tym w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji. 

4. Zmniejszenie lub zwiększenie liczby personelu nie ma wpływu na wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o źródle finansowania 

projektu w każdym dokumencie lub materiałach wyprodukowanych przez Wykonawcę 

na potrzeby realizacji Umowy. Postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio. 

6. Należyte wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu 
odbioru, na zasadach wskazanych w § 7 Umowy, którego formularz stanowi Załącznik 

nr 3 do Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania w protokole odbioru, uwag dotyczących 

nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu Umowy, które mogą być podstawą 

do naliczenia kary umownej 

8. Wykonawca oświadcza, że został zapoznał się z treścią §5 i § 9 Porozumienia 

Finansowego nr 6 I /PL/20 I 8/FBW dotyczącego projektu nr PL/20 I 8/PR/006 I 

stanowiącego załącznik nr 7 oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w tym 

paragrafie postanowień regulujących kontrolę, monitoring i audyt. 

§5 
Obowiązki Zamawiającego 

I. Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje niezbędne do prawidłowego wykonania 

Umowy. 

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za należycie zrealizowany Przedmiot 

Umowy, na warunkach określonych w § 9 Umowy. 

§6 
Podwykonawcy 

I. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, 

o ile wskazał tych podwykonawców oraz określił zakres Przedmiotu Umowy, który 

zrealizują Ci podwykonawcy w złożonej 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. 
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3. Wszelkie postanowienia 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 i 2 Zamawiający może odstąpić 

od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§7 
Odbiór Przedmiotu U mowy 

1. Z uwagi na przewidziane w § 9 Umowy płatności częściowe, Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca wystawił protokół odbioru częściowego wraz ze specyfikacją wykonanych 

usług zgodnych z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, 

po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy dla każdego z 2 szkoleń. 

2. W przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego 

z zastrzeżeniami lub wadami wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie 

został wykonany lub został wykonany nienależycie, Wykonawca w terminie 

nieprzekraczającym 5 (pięciu) dni kalendarzowych od podpisania protokołu odbioru 

udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni wniesione przez Zamawiającego 

zastrzeżenia - brak złożenia wyjaśnień w powyższym terminie jest jednoznaczny 

z uwzględnieniem tych zastrzeżeń. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego 

bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

V AT/rachunku oraz do wypłaty wynagrodzenia. Protokół odbioru częściowego 

Wykonawca obowiązany jest wystawić w te1minie 3 dni od dnia zrealizowania każdej 

z części Przedmiotu Umowy wskazanej w ust. 1. 

4. Jeżeli Zamawiający przyjmie Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami wskazanymi 

w protokole odbioru częściowego, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu 

proporcjonalnie do zakresu wadliwości Przedmiotu Umowy. W takim wypadku 

Wykonawca wystawi fakturę V AT/rachunek na kwotę wynikającą z protokołu odbioru 

częściowego. 

5. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 4, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych określonych 

w§ 10 Umowy. 

6. Z dniem podpisania wszystkich protokołów odbiorów częściowych przez 

Zamawiającego, Strony uznają, iż całość Przedmiotu Umowy została odebrana przez 

Zamawiającego. 

§8 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia opisanego w § 9 Umowy, 
w przypadku powstania w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy utworów 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ,,utwory'') 
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przenosi na Zamawiającego z chwilą przekazania tych utworów pełnię autorskich praw 
majątkowych do tych utworów, upoważniając Zamawiającego do rozporządzania tymi 

utworami, pobierania wynagrodzenia oraz korzystania z utworów na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką 

nieograniczonej ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową 

i komputerową, w tym w formie audiobooków i e-booków; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono 

- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci 

komputera, umieszczenie na serwerze, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, 
w tym w sieci Internet; 

c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, 
przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym; 

d) wykorzystania w jakichkolwiek działaniach promocyjnych, 

2. W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawca wraz z fakturą V AT/rachunkiem przekaże 
Zamawiającemu egzemplarze stworzonych utworów. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian 
w utworach, w tym skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, modyfikowania całości 
lub pojedynczych fragmentów utworów, ich korekty, redakcji, przeróbek, zmian 
i adaptacji oraz łączenia całości utworów lub ich fragmentów z innymi utworami. 

4. Wykonawca zezwala na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz przenosi 
na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów 

- w zakresie obejmującym dowolne opracowanie utworów (w tym tłumaczeń, zmian, 
przeróbek, skrótów, adaptacji, łączenia z innymi utworami i kontynuacji) oraz 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. I. 

5. Zamawiający jest uprawniony do nieograniczonej w czasie eksploatacji utworów 
i ich opracowań w kraju oraz poza granicami kraju oraz do udzielania licencji dotyczącej 

korzystania z utworów. 

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania utworów 

ani ich opracowań. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych 

do utworów, w tym prawa do: 

1) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu, 
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2) udostępniania Utworów lub ich części anonimowo lub wskazując jako uprawnionego 

Zamawiającego lub inny podmiot, 

3) nadzoru autorskiego, 
4) nienaruszalności formy i treści utworów oraz jej rzetelnego wykorzystania 

(integralność). 

§9 

Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć ceny maksymalnej 

wynikającej z oferty Wykonawcy tj .. . . . ............. (słownie: ...... ...... ) złotych brutto. 

2. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi stanowiące Przedmiot Umowy, po cenach 

jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy). 

3. Należność płatna będzie przelewem na następujące rachunki bankowe Wykonawcy: 

rachunek do przelewu wynagrodzenia . .... ........................... . 

4. W związku z obiektywną okolicznością, iż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilu 

uczestników zakwalifikuje się do udziału w szkoleniach - wynagrodzenie, 

o którym mowa w ust. I stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, 

a Zamawiający rozliczał się będzie z Wykonawcą w sposób wskazany w ust. 2, przy 

czym Zamawiający gwarantuje, iż w każdym szkoleniu weźmie udział nie mniej niż 15 

osób. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje także wszelkie inne koszty i wydatki poniesione 

przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie 

z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku 

realizacji Przedmiotu Umowy (o ile takie utwory powstaną). Wykonawcy nie przysługują 

w stosunku do Zamawiającego żadne inne roszczenia, w tym w szczególności nie 

przysługuje roszczenie o wykorzystanie w maksymalnej wysokości kwoty wskazanej 
w ust. 1. 

6. Płatności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, zostaną zrealizowane 

po wykonaniu oraz odbiorze przez Zamawiającego każdej z usług wskazanych w § 7 ust. 

(każdorazowo po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy dla każdego z 2 szkoleń). Płatność 
nastąpi na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 30 

dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

V AT/rachunku, do której zostanie dołączona kopia podpisanego przez Zamawiającego 

protokołu odbioru usługi, o którym mowa w § 7. Z tytułu przesunięcia terminu płatności 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, nie jest to również 
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przyczyna umożliwiająca naliczanie odsetek od opóźnienia w płatności w stosunku do 
terminu pierwotnego. 

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Faktury/rachunki będą wystawione na: 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, NIP: 521-31-99-092. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) 
przewidzianego w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2174 tj. z późn. zm.). 

I O. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 

3 (do płatności, o którym mowa w ust. 8, jak również rachunkiem znajdującym się 
w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019 r. przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96 b ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 
tj. z późn. zm.). 

11. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 9, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 6, powstałe 

wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności na rachunek objęty 
Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 
jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat, odszkodowań, roszczeń z tytułu 
dokonania nieterminowej płatności. Opóźnienie takie nie stanowi również podstawy do 

rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dochodzenia odszkodowania do wartości poniesionej szkody, w przypadku podania 
nieprawidłowego rachunku bankowego Wykonawcy do płatności VAT przez 

Zamawiającego - w szczególności do dochodzenia odszkodowania z tytułu naliczonych 
przez organy podatkowe kar lub sankcji na Zamawiającego z tego tytułu. 

12. Na każdej fakturze/rachunku Wykonawca wskaże wartość autorskich praw majątkowych 
do utworów nabywanych przez Zamawiającego, jeżeli takie powstaną w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

§ 10 
Kary umowne 

I. Przez nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony rozumieją zaistnienie sytuacji 
związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności , powodujących 

wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz z OPZ w sposób 
nieodpowiadający warunkom w nich określonym, w szczególności w zakresie 
terminowości, sposobu, jakości ilości świadczenia oraz zasad współpracy 

z Zamawiającym. 
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2. Przez niewykonanie Przedmiotu Umowy Strony rozmmeJą zaistnienie po stronie 

Wykonawcy okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie 
zostało spełnione w całości lub w części, w szczególności polegających 

na odmowie wykonania go bez uzasadnionych obiektywnie przyczyn lub 
nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do jego realizacji w trybie określonym 

w Umowie. 

3. W przypadku opóźnień w terminach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 6 OOO zł (słownie: sześć tysięcy 
złotych) za każde niezrealizowanie Przedmiotu Umowy lub jego części w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie lub terminie wynikającym z OPZ. Kara nie będzie 
naliczona, jeżeli Zamawiający dokonał zmiany terminu szkolenia na warunkach 
wskazanych w Umowie, przed opóźnieniem w terminie przez Wykonawcę. 

4. W pozostałych przypadkach nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego 

części, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto należnego za usługę lub usługi 

(wskazane w protokole odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1 ), którą/które wykonał 

nienależycie. 

5. W przypadku niezrealizowania całości Przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia 
od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości 

wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

6. Za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków 
określonych w § 14 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 5% wartości wynagrodzenia maksymalnego brutto, którym mowa w § 9 
ust. 1. 

7. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet 

w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara 
umowna, z zastrzeżeniem ust. 1 O. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez uprzedniego wzywania go do ich zapłaty 

9. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, jeśli 

szkoda przekroczy wysokość kar umownych. W szczególności Zamawiający będzie 

dochodził odszkodowania w przypadku niezrealizowania Przedmiotu Umowy 

w wyznaczonym terminie jeżeli spowoduje to zobowiązanie po stronie Zamawiającego 
wobec innych podmiotów np. wobec wykonawcy realizującego szkolenie od strony 
merytorycznej. 

1 O. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia maksymalnego 
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy z zastrzeżeniem ust. 9. W przypadku przekroczenia 
wartości kar umownych wskazanej w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie 
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uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie 

od odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, o których 
mowa powyżej. 

§ 11 
Dopuszczalne zmiany zakresu realizacji umowy 

1. Istotne zmiany treści Umowy, dopuszczalne są jedynie w sytuacjach na zasadach 
określonych w art. 144 ustawy PZP. 

2. Ustala si ę, iż nie stanowią istotnej zmiany Umowy w szczególności następujące 

przypadki: 

a) zmiana danych teleadresowych Stron; 

b)zmiana danych rejestrowych Stron; 

c)zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania fonny 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana osób uprawnionych do roboczych kontaktów 

w toku realizacji Umowy. Wymaga się., aby zmiany takie były zgłaszane drugiej Stronie 
Umowy w formie pisemnej . 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, powodujących 

konieczność wydłużenia terminów realizacj i Przedmiotu Umowy m.in. określonych 

w OPZ, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia tych terminów o czas niezbędny 
na przezwyciężenie przeszkód powodujących konieczność zmiany tych terminów. Każda 
zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

§ 121 

Klauzule społeczne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zatrudnienia w wymiarze nie mniejszym niż 

1/5 etatu jednej osoby niepełnosprawnej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 511) lub jeden osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 

z 201 8 r. poz. 1265 z późn. zm.) lub jednej osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 

50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, 
od momentu przekazania pierwszego zlecenia do czasu zakończenia realizacji umowy, 
Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium, 

tj. deklaracje ZUS RCA pracownika za każdy miesiąc wraz z potwierdzonym 

1 Przepis będzie miał zastosowania w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w Fonnularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr I b do Ogłoszenia o zamówieniu zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia co najmniej I 
osoby z grupy społecznie marginalizowanej w wymiarze co najmniej 1/5 etatu do czasu zakończenia realizacji 
umowy. 
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za zgodność z oryginałem dokumentem księgowym potwierdzającym opłacanie składek 
za dany miesiąc oraz dokumentem potwierdzającym rejestracje w ewidencji PEFRON.

2 

2. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa 
w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 

10% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości w następujących 

przypadkach: 

a) gdy Wykonawca wykonuje Umowę, lub jej część w sposób sprzeczny z umową, 

w szczególności zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym osobom 

niż wskazane w Ofercie lub rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany 

w Ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego, lub bez pisemnej zgody 
Zamawiającego realizuje zamówienie, wykorzystując firmy innych podwykonawców 

niż określone w Ofercie bez zgody Zamawiającego 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 tenninie określonym w wezwaniu - w tenninie do 30 dni 

od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje 

się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można 

go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie; 

b) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji mmeJszej 

Umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie; 

c) gdy zajdzie okoliczność ustania finansowania Projektu z funduszy Unii Europejskiej. 

d) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

e) gdy dalsza realizacja umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 lit. 

a-d, oraz § 6 ust 4, § I O ust. 1 O, § 12 ust 2 powinno być dokonane w formie pisemnej 
wraz z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności , w terminie 30 dni, licząc od dnia, w 
którym Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu przesłanki warunkującej skorzystanie 

z tego uprawnienia. 

2 Dotyczy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionej osoby 
niepełnosprawnej. 
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3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 
1 lit. e, powinno być dokonane w fonnie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 
90 dni, licząc od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu przesłanki 
warunkującej skorzystanie z tego uprawnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy w sytuacjach, o których mowa w ust. 1: 

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

zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy wraz 
z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru 
przez Zamawiającego; 

b) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na 
podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych oraz odebranych 

przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy; 

c) oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone 

w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość 

i zostanie przesłane na adres Wykonawcy; 

d) w dniu odstąpienia od Umowy 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; 

e) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego me zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w Umowie. 

§ 14 
Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania faktu zawarcia oraz wykonania umowy, 
jak również niewykorzystywania nazw: ,,ABW" oraz „Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego" w jakiejkolwiek akcji marketingowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji 

związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego, w których posiadanie wszedł w trakcie 
wykonywania umowy lub w związku z wykonywaną umową oraz do 
niewykorzystywania ich do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających 

z mmeJszej umowy. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą być przekazywane pośrednio lub 
bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, 
dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, 
których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe 

lub udział w wykonaniu umowy. 

4. Zalecenia dotyczące zachowania poufności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązywać 

będą bezterminowo, również po zrealizowaniu umowy. 
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5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawniania informacji na 

podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy 
o rachunkowości i ustaw regulujących obrót instrumentami finansowymi, jak również na 
żądanie uprawnionych organów publicznych. Wykonawca niezwłocznie poinfonnuje 
Zamawiającego o ujawnieniu infonnacji, organie, któremu infomrncje zostały ujawnione 

oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 
Zamawiającemu, na jego żądanie, kopii dokumentów związanych z ujawnieniem. 

§ 15 
Siła wyższa 

1. Strony nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań 

spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można 
uniknąć, w tym przez działania sił natury, piorunów, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, 

strajki, strajki okupacyjne i inne zakłócenia gospodarcze, niepokoje społeczne, wojny 
wypowiedziane lub niewypowiedziane, blokady, powstania, sabotaże, wybuchy itp. 

2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikające z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kontrahentów lub 
kooperantów, nie stanowi siły wyższej. 

§ 16 
Dokumentacja i ewidencja 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji, w tym 
dokumentacji księgowej , związanej z wykonywaniem Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dla celów dowodowych dokumentacji 
określonej w ust. I, a także do przechowywania jej w fonnie papierowej i elektronicznej 

przez okres 5 lat od daty zakończenia działań objętych Umową, z zastrzeżeniem ust. 4. 
Wykonawca zobowiązuje się infonnować bezzwłocznie Zamawiającego o miejscu 
przechowywania dokumentacji określonej w ust. I. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed jego upływem. 

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 3, oznacza konieczność przedłużenia okresu 
przechowywania dokumentacji o wskazany w powiadomieniu termin. 

5. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania 
dokumentacji związanej z wykonywaniem Umowy. 

§ 17 
Kontrola realizacji przedmiotu Umowy 

I. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego 

audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom pełny wgląd we wszystkie dokumenty 
związane z wykonywaniem Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się poddać konh·oli prowadzonej przez Zamawiającego, 

a także wskazanego przez Zamawiającego audytora oraz inne uprawnione podmioty, 

w zakresie prawidłowości wykonywania 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 Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Zamawiającego 

audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie 

wykonywania Umowy, oraz przez okres 5 lat od daty zakończenia działań objętych 

Umową. 

5. Na żądanie Zamawiającego, a także wskazanego przez Zamawiającego audytora 

lub innego uprawnionego podmiotu, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 

bezzwłocznie pełnej informacji o projekcie w trakcie wykonywania Umowy oraz przez 

okres 5 lat od daty zakończenia działań objętych Umową. 

6. W przypadku konieczności przedłużenia powyższego terminu Zamawiający, 

lub wskazany przez Zamawiającego audytor, lub inny uprawniony podmiot, powiadomi 

o tym pisemnie Wykonawcę przed jego upływem. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, lub wskazanego przez Zamawiającego 

audytora, lub inny uprawniony podmiot, że Wykonawca wykonuje Umowę, lub jej część 

w sposób sprzeczny z Umową, lub w realizowanych pracach nie stosuje się 

do postanowień Umowy, Zamawiający, lub wskazany przez Zamawiającego audytor, 

lub inny uprawniony podmiot wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania 

Umowy i usunięcia uchybień, lub złożenia wyjaśnień w tenninie określonym 

w wezwaniu pod rygorem odstąpienia od Umowy, lub naliczenia kar umownych. 

8. Wykonawca oświadcza, że został poinfonnowany o tym, że przekazane Zamawiającemu 

dane osobowe, o których mowa w § 19, dotyczące Wykonawcy/Podwykonawcy lub 

osób, którymi będą się oni posługiwali przy wykonywaniu objętych umową usług 

realizowanych w ramach projektu, mogą być przetwarzane przez uprawnione instytucje 

w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli audytu i sprawozdawczości; 

§ 18 
Wizualizacja przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest informować, że wykonanie usługi objętej Umową jest 

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu nr PL/20 l 8/PR/0061. zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji zawartymi w aktualnym Podręczniku 
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dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach FBW opublikowanym na stronie 

internetowej www .copemswia.gov. pl 3. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania na wszystkich wytwarzanych, 

w związku z realizacją umowy dokumentach i korespondencji z Zamawiającym, 

informacj i o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji zawartym w 

aktualnym Podręczniku dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach FBW. 

3. Zamawiający na potrzeby realizacji mmeJszej Umowy przekaże Wykonawcy 

w wersji elektronicznej obowiązujące logotypy i znaki. 

4. Wykonawca nie będzie wykorzystywać prowadzonych działań do promowania własnej 

firmy w żadnej formie, w tym w szczególności poprzez umieszczanie swojego logo 

w materiałach lub miejscach realizacji Umowy. 

§ 19 
Zarządzanie realizacją Umowy 

1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy, w tym 

do podpisywania protokołów odbioru o których mowa w Umowie, upoważnia się: 

a) ze strony Wykonawcy: 

1) imię i nazwisko: .. ... .. . . . . . 

2) tel.: .. ...... . .. . 

3) e-mail: ........ ... . 

1) imię i nazwisko: ........... . 

2) tel.: ...... . .... . 

3) e-mail: . . ......... . 

b) ze strony Zamawiającego: 

1) imię i nazwisko: ........... . 

2) tel.: ........... . 

3) e-mail: .... . ...... . 

1) imię i nazwisko: . ... . ..... . . 

2) tel.: ........... . 

3) e-mail: ....... . . .. . 

3 
W zakładce FBW - Podręcznik dla Beneficjenta. 
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2. Osobą wskazana w ust. pkt b jest upoważniona przez Zamawiającego 

do podpisywania zawiadomień i oświadczeń, jak również do sprawowania nadzoru nad 

realizacją Umowy oraz odbioru jakościowego Przedmiotu Umowy, w tym do rozliczania 
płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. I , następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. Strony mają obowiązek 

do niezwłocznego informowania się wzajemnie o zmianie wyżej wskazanych osób 
w fonnie pisemnej przez cały okres obowiązywania Umowy. 

4. Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem 

Stron Umowy. 

§ 20 a 
Ochrona danych osobowych, klauzula informacyjna 

1. Strony przyjmują do wiadomości, iż Zamawiający jest wyłączony z zakresu regulacji 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6r. 
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. z 2016 r. Nr 119, str. 1), 
zwanego dalej „RODO", ustawy z dnia 1 O maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. poz. 125). 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami 
dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji 
niniejszej Umowy, określonymi w ust. 3 i 4. 

3. Zgodnie z treścią art. 13 RODO ......... z siedzibą w .... . ...... .. . .. przy ul. . .. . . . . .. , 
00-000 ............................. , oświadcza, iż jest administratorem w rozumieniu art. 4 
pkt 7 RODO, w odniesieniu do osoby/osób ze strony Zamawiającego. 

4. Dane osobowe osób będących Stronami Umowy lub reprezentantami Stron Umowy albo 

osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację 
i realizację niniejszej Umowy są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, uwzględniającymi przepisy RODO, a także art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 1 O maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 
i zwalczaniem przestępczości, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej 

Umowy. 

§ 20 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Z dniem zawarcia Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 
osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniej szej Umowy. 
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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 26 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 i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie 

z tymi przepisami. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane uczestników 
szkolenia w postaci imion, nazwisk, miejsca zatrudnienia, numeru telefonu i adresu 

e-mail. 

5. 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. Z dniem 25 maja 2018 r. Wykonawca poinformuje na piśmie 
Zamawiającego o zastosowanych środkach technicznych organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 

z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. 

6. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 

wyłącznie w celu realizacji Umowy. Z dniem zawarcia Umowy, Strony powierzają sobie 
nawzajem przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy 
i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych 

i powierzonych przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego oraz dodatkowo 
w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany 
w Umowie w przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, wskazując 

okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych. 

9. 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 4 
do Umowy, natomiast wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 
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1 O. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób 

trzecich na skutek niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych lub ich 

ujawnienia bądź utraty. Pod pojęciem szkody należy rozumieć szkodę rzeczywistą 

(,,damnum emergens") oraz utracone korzyści (,,lucrum cessans"). 

11. 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 niniejszą Umową. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, 

Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób 

trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych 

niezgodnego z niniejszą Umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

12. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez 

Zamawiającego, osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne 

uprawnione podmioty pomieszczeń i sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym 

do należytego wykonania niniejszej Umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń kontrolujących. 

13. 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. 

14. 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 zmianę sposobu realizacji Umowy lub zmianę zakresu 

świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku powstania rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy 

a OPZ, decydujące postanowienia dot. realizacji Umowy mają postanowienia Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 

PZP w części dot. usług społecznych z art. 13 80, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny, RODO. 

3. Ewentualne spory związane z wykonaniem Umowy, a nierozwiązane przez Strony 

we własnym zakresie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego wg prawa polskiego. 

4. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy 
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 

administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 

postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 
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5. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 4 zostaną zastąpione, 

na mocy mmeJszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa 
i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone 

do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

7. Integralną część Umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 - wydruk z KRS/CEiDG oraz pełnomocnictwo; 
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia; 
Załącznik nr 3 - Wzór Protokół odbioru; 
Załącznik nr 4 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (wzór); 
Załącznik nr 5- Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wzór). 
Załącznik nr 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. 
Załącznik nr 7 - wyciąg z Porozumienia Finansowego 61/PL/2018/FBW dotyczącego 
projektu nr PL/2018/PR/0061 - 2 str. 
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Załącznik nr 3 do IPU ( dot. części II) 
nr sprawy 5/ZP/2020 

Protokół odbioru częściowego z dnia ........... ............... . 

Dotyczy umowy nr . ........ ..... ..... .. ....... zawartej w Warszawie w dniu ... ...................... . roku 
pomiędzy: 

a 

stwierdzam należyte/nienależyte*) wykonanie usługi, będącej przedmiotem umowy, zgodnie 

z poniższymi zapisami: 

1. Przedmiot umowy: 

„Świadczenie usług w zakresie cateringu, zakwaterowania oraz wynajmu sali 
konferencyjnej na dwa dwudniowe warsztaty szkoleniowe poza Warszawą." 

(opisać czego dotyczy/ zakres usług) 

2. Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie/ niezgodnie*) z wyznaczonym 

tenninem. 

3. Zamawiający zgłasza/ nie zgłasza*) zastrzeżeń do przedmiotu odbioru. 

Podpis Zamawiającego 
*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do IPU ( dot. części II) 
nr sprawy 5/ZP/2020 

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

UPOWAŻNIENIE Nr ----
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. r., upoważniam 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do przetwarzania danych osobowych osób 
korzystających z usług w ramach zamówienia w zakresie utrwalania, przechowywania, 
opracowywania, udostępniania. 

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia ... ............ r. 

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
do wydawania i odwoływania upoważnień) 

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), ustawą 
o ochronie danych osobowych, a także z obowiązującymi w firmie 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dokumentacją 

bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad 

przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach. 

• Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, 
z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno 
w okresie zatrudnienia w finnie ...... ....... ...... z siedzibą w .. ........... jak też po 

jego ustaniu. 

Upoważnienie otrzymałem 

(miejscowość, data) 

Bezgraniczne Bezpieczeństwo 
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Załącznik nr 5 do IPU ( dot. części Il) 
nr sprawy 5/ZP/2020 

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ---
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem . . .. . .. . . . . .. . . . . .. ... .. .. . .. .. . .. ... . .. ... r., odwołuję upoważnienie 

.................................... do przetwarzania danych osobowych osób korzystających 
z usług w ramach zamówienia w zakresie utrwalania, przechowywania, opracowywania, 
udostępniania. 

Bezgraniczne Bezpieczeństwo 
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Załącznik nr 6 do IPU ( dot. części II) 
nr sprawy 5/ZP/2020 

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 
I. Dane osób korzystających z usług w ramach zamówienia: 

Lp. Nazwa 

1 hnię 

2 Nazwisko 

3 Miejsce pracy 

4 Numer telefonu 

5 Adres e-mail 
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Załącznik nr 7 do IPU ( dot. części Il) 
nr sprawy 5/ZP/2020 

Wyciąg z Porozumienia Finansowego nr 61/PL/2018/FBW dotyczący projektu nr 
PL/2018/PR/0061 „Sprawniejsze rozpoznawanie zagroże/1 asymetrycznych - tendencje, wskaźnilci, 

zależności" dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

§5 

Szczególne obowiązki Beneficjenta 
( ... ) 
Ust. 2. 2. W ramach realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 
( ... ) 
I 6) zagwarantowania, że obowiązujące go warunki określone w § 9 Porozumienia obowiązywać będą 

także wykonawcę; 

§9 
Kontrola, monitoring i audyt 

Ust. I. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontrol i, monitoringowi i audytowi w zakresie realizacji 
Projektu oraz postanowień Porozumienia, w szczególności dotyczących wypełniania obowiązków 
wymienionych w § 5 Porozumienia, przeprowadzanych: 

I) w przypadku kontroli i monitoringu - przez Organ Odpowiedzialny ( dotyczy monitoringu), Organ 
Delegowany lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu, 

2) w przypadku audytu - przez Organ Audytowy, którego funkcję pełni Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz unijną lub jednostkę upoważnioną do 
działania w jego imieniu, w tym także Europejski Trybunał Obrachunkowy i OLAF. 

Ust. 2. Kontrolę, monitoring i audyt przeprowadza s ię w siedzibie Beneficjenta lub w nueJscu 
realizacji Projektu po uprzednim zawiadomieniu lub bez zawiadomienia Beneficjenta. Organ 
Odpowiedzialny (w przypadku monitoringu), Organ Delegowany lub jednostka upoważniona do 
działania w ich imieniu może również zdecydować o przeprowadzeniu czynności kontrolnych u 
partnera/ów Projektu. 

Ust. 3. Kontrole, monitoring i audyt mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacj i Projektu, 
jak również po jego zakończeniu. 

Ust. 4. Co do zasady, Beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli, monitoringu lub audycie 
najpóźniej na 5 dni roboczych przed tenninem ich przeprowadzenia. 

Ust. 5. Podczas kontroli, monitoringu i audytu Beneficjent udostępni wszelką dokumentację 
projektową oraz niezbędną dokumentację powiązaną, a także zapewni obecność osób właściwych do 
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udzielania informacji i wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Projektu. Stan faktyczny 
jest oceniany na podstawie udostępnionych podczas wizyt kontrolnych, monitoringowych i 
audytowych w siedzibie Beneficjenta lub w miej scu realizacji Projektu dokumentów, informacji i 
wyjaśnień udzielonych podczas tych wizyt. 

Ust. 6. Beneficjent ma obowiązek gromadzić i przechowywać dokumentację_ projektową w sposób 
umożliwiający sprawne przeprowadzenie czynności monitoringowych, kontrolnych lub audytowych. 

Ust. 7. Organ Delegowany sporządza, w fomlie pisemnej, raport z kontroli, który może zawierać 
między innymi zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania przez Beneficjenta. 

Ust. 8. Beneficjent może przedstawić na piśmie swoje stanowisko lub zastrzeżenia w odniesieniu do 
raportu z kontroli w terminie 1 O dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku braku 
zastrzeżeń, Beneficjent odsyła podpisany raport w terminie 1 O dni roboczych od dnia jego otrzymania. 
Odmowa podpisania raportu z kontroli lub jego nieodesłanie w wyznaczonym terminie przez 
Beneficjenta nie wstrzymuje konieczności wykonania zaleceń pokontrolnych. 

Ust. 9. Wymogu podpisania i odesłania raportu nie stosuje się_ w przypadku kontroli operacyjnej. 

Ust. 1 O. W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do treści raportu z kontroli Organ 
Delegowany rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zespół 

kontrolujący przekazuje Beneficjentowi skorygowany raport w zakresie uwzględnionych uwag. 

Ust. 11. W przypadku braku dalszych zastrzeżeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania Or
ganowi Delegowanemu podpisanego raportu najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia jego 
otrzymania. Odmowa podpisania raportu z kontroli lub j ego nieodesłanie w wyznaczonym terminie 
przez Beneficjenta nie wstrzymuje konieczności wykonania zaleceń pokontrolnych 

Ust. 12. W przypadku odmowy podpisania skorygowanego raportu z kontroli, Beneficjent 
zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania dokumentu wraz z 
jednym egzemplarzem niepodpisanego raportu z kontroli, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od 
dnia jej otrzymania. Odmowa podpisania raportu z kontroli nie wstrzymuje wykonania zaleceń 
pokontrolnych przez Beneficjenta. 

Ust. 13. Organ Delegowany j est upoważniony do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych 
określonych w raporcie z kontroli. 

Ust. 14. Organ Delegowany I Organ Odpowiedzialny przekazuje Beneficjentowi informacje o 
wynikach z przeprowadzonej wizyty monitoringowej, niezwłocznie po jej zakończeniu, przekazując 
jednocześnie ewentualne uwagi, zalecenia, w celu ich uwzględnienia przez Beneficjenta. 

Ust. 15. Beneficjent zobowiązuje się_ wykonać zalecenia oraz podporządkować się_ ostatecznym 

wynikom kontroli, audytów i monitoringów, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
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