Załącznik nr 3

projekt
Umowa nr 1 do postepowania nr 1/KCP/ORKK/2021
[dot. monitoringu jakości usług rozwojowych]
zawarta w Warszawie w dniu …………………….r. pomiędzy:
Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 66, 53-413
Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000395638, NIP: 8971778901, REGON: 021704578, kapitał zakładowy: 3 649 950,00 reprezentowaną
przez:
Pana Tomasza Wołowicza - pełnomocnika
zwane dalej: „Zamawiającym”,
a
…………………………….. reprezentowaną przez:
……………………………………….
zwaną dalej: „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie: „Stronami” lub odpowiednio: „Stroną”.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w procedurze Rozeznania
Rynku, przez Zamawiającego niebędącego zamawiającym w rozumieniu Prawa Zamówień
Publicznych, oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Umowa jest zawarta w celu realizacji projektu „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Kadr
Sektora Komunikacja Marketingowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, zwanego dalej jako „Projekt”.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi monitoringu jakości realizacji usług rozwojowych
realizowanych w ramach Projektu za pomocą:
1) Wizyt monitoringowych na miejscu w przypadku usług rozwojowych realizowanych
stacjonarnie – min. 42 wizyty monitoringowe,
2) Monitoringu zdalnego w przypadku usług rozwojowych realizowanych zdalnie – min. 13
monitoringów zdalnych,
- zgodnie z postanowieniami: niniejszej Umowy, Formularzem cenowym Wykonawcy stanowiącą
załącznik nr 1 do Umowy oraz postanowieniami Zapytania o cenę stanowiącego załącznik nr 2 do
Umowy (dalej zwanej: „usługą”)
3. Usługa świadczona (realizowana) będzie na terenie całego kraju, zgodnie z Planem i Regulaminem
prowadzenia monitoringu usług rozwojowych.
4. W przypadku odmowy realizacji usługi w terminie wynikającym z uzgodnionego Planu i
Regulaminu prowadzenia monitoringu usług rozwojowych, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę

umowną w wysokości podwójnego wynagrodzenia, które przysługiwałoby mu za realizację tejże
usługi w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem, iż za zgoda Zamawiającego dopuszczalna jest
realizacja usługi w innym terminie.
5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji
przedmiotu umowy informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, według
wytycznych Zamawiającego;
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy do przygotowania i
przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu Planu i Regulaminu prowadzenia monitoringu
usług rozwojowych, o którym mowa w pkt 3.8 Zapytania o cenę; Zamawiający w terminie 3 dni
roboczych wniesie uwagi do Planu lub Regulaminu i przekaże je Wykonawcy; Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 1 dnia roboczego do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przekazania
mu ostatecznej wersji dokumentów do akceptacji; po akceptacji Zamawiającego Plan i Regulamin
prowadzenia monitoringu usług rozwojowych staną się załącznikami 5 i 6 do Umowy.
7. Po realizacji usługi bez zastrzeżeń w danym miesiącu, zostanie podpisany protokół odbioru; wzór
protokołu odbioru przygotuje Wykonawca, a po akceptacji Zamawiającego stanie się załącznikiem
nr 3 do Umowy.
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§2
Zasady realizacji Umowy i obowiązki Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, iż otrzymał wszystkie informacje i dokumenty niezbędne dla prawidłowego
wykonania czynności stanowiących Przedmiot Umowy, znane mu są obowiązki których się podjął
do wykonania na podstawie Umowy i nie zgłasza do nich zastrzeżeń oraz potwierdza swoją zdolność
i gotowość do ich wykonania zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu najwyższej staranności
wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie i terminowo, mając na
względzie ochronę interesów Zamawiającego oraz według swej najlepszej wiedzy i umiejętności.
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, finansowym,
materiałowym oraz technicznym pozwalającym na zrealizowanie całości Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych
w realizację Umowy oraz gwarantuje, że wszystkie osoby realizujące w imieniu Wykonawcy
czynności objęte Umową, będą posiadały wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do
zakresu czynności powierzanych tym osobom, a także będą spełniać określone w Umowie i
załącznikach do Umowy, wymogi niezbędne dla wykonania tych czynności.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
związanych z wykonywaniem Umowy, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac.
Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie, powoduje
obciążenie Wykonawcy kosztami w wysokości kar umownych.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Zamawiającego, o przebiegu
realizacji Umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się, na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego
wskazanym, do przygotowania i udostępnienia dokumentacji związanej z realizacją Umowy, dla
prowadzonych w Projekcie kontroli i audytów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie
Projektu, oraz do przekazania kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.

§3
Termin realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 bez zastrzeżeń,
w terminie do 30.11.2022 r.
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§4
Wynagrodzenie
Całkowite maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1
Umowy oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz udzielenie prawa
korzystania z utworów na polach eksploatacji, o których mowa w § 6 Umowy, nie przekroczy kwoty
…………………………. zł brutto1 (słownie: ……………), w tym:
1) z tytułu realizacji usługi w postaci wizyt monitoringowych na miejscu w przypadku usług
rozwojowych realizowanych stacjonarnie, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, nie
przekroczy kwoty: ………..(słownie: ……..);
2) z tytułu realizacji usługi w postaci monitoringu zdalnego w przypadku usług rozwojowych
realizowanych zdalnie, o której mowa w § 1 ust 2 pkt 2 Umowy, nie przekroczy kwoty:
…………………(słownie: ……..).
Stawkę (cenę jednostkową) za pojedynczą usługę monitoringu na miejscu lub monitoringu zdalnego,
o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, ustala się odpowiednio dla wynagrodzenia o którym mowa
w:
1) Ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu na kwotę: ………….(słownie: ………….),
2) Ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu na kwotę: …………..(słownie: …………..)
Wynagrodzenie wypłacane będzie za rzeczywiście zrealizowany w danym miesiącu kalendarzowym
zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, w oparciu o iloczyn cen jednostkowych
(stawki), o których mowa w ust. 2, oraz liczby zrealizowanych pojedynczych usług, na podstawie
faktury/rachunku, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie wypłacane będzie w ramach kosztów bezpośrednich Projektu i współfinansowane
będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w przypadku
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej cena ta zawiera wszystkie składki i
podatki wymagane przez aktualne przepisy prawa).
Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy Wykonawca pokrywa w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje dodatkowe
zwiększenie ilościowe o maksymalnie 5 usług monitoringu w ramach 10% zrealizowanych w
projekcie usług rozwojowych; w przypadku konieczności zwiększenia ilości usług monitoringu
powyżej 60 usług Strony zawrą dodatkowe porozumienie lub aneksują umowę.
Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane
w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.
Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi protokół odbioru potwierdzający
prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w danym miesiącu, podpisany bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić na Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
(NIP: 8971778901),
Fakturę należy dostarczyć do Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. Biuro Projektu, Warszawa, ul.
Grzybowska 3 lok U6, 00-132 Warszawa.
Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy za dany miesiąc nastąpi do 10 dnia
kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu realizacji usługi.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Strony zgodnie postanawiają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia, uznaje się dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego rozliczenia dokumentów merytorycznych ze
zrealizowanych działań (usług jednostkowych) w całości lub w części, Zamawiający zobowiązuje
się do przekazania Wykonawcy na piśmie lub drogą elektroniczną przyczyny zakwestionowania
rozliczenia, a Wykonawca do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w terminie 3 dni roboczych,
pod rygorem uznania rozliczeń za niekwalifikowalne (nieprawidłowe) i odmowy wypłaty
wynagrodzenia.

w przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wynagrodzenie to zawiera
wszystkie składki i podatki wymagane przez aktualne przepisy prawa.
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15. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów, w szczególności wskutek błędów w dokumentach
lub wadliwości przeprowadzenia poszczególnych usług jednostkowych, zaakceptowane i rozliczone
przez Zamawiającego usługi rozwojowe zostały następnie zakwestionowane przez Instytucję
Pośredniczącą i uznane za niekwalifikowalne (w całości lub w części), Wykonawca zobowiązuje się
do zwrotu wypłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, w kwocie odpowiadającej
wysokości stawek jednostkowych wraz z odsetkami liczonymi jak dla nie kwalifikowalności w
Projekcie. Zwrot wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od daty poinformowania Wykonawcy o
zakwestionowaniu usługi rozwojowej (podlegającej monitoringowi) przez Instytucję Pośredniczącą,
na numer rachunku bankowego Wskazanego przez Zamawiającego.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
w przypadku zawieszenia lub braku możliwości dokonania wypłaty transzy dofinansowania przez
Instytucję Pośredniczącą, do czasu wypłaty Zamawiającemu transzy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek wstrzymania płatności spowodowanych
okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
§5
Tajemnica przedsiębiorstwa i ochrona danych osobowych
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania jako poufne i zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji uzyskiwanych w związku z wykonaniem Umowy. Informacje te mogą być udostępniane
wyłącznie tym z pracowników, przedstawicieli lub pośredników, dla których jest to niezbędne i tylko
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne. Każda ze Stron zobowiązuje się do korzystania
z informacji poufnych uzyskanych od drugiej Strony wyłącznie w celach związanych
z wykonywaniem Umowy. Udzieleniu informacji nie mogą się sprzeciwiać przepisy o ochronie
danych osobowych ani przepisy regulujące tajemnicę Zamawiającego. Udzielanie informacji
odbywać się będzie zgodnie z odpowiednimi procedurami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, do nieczynienia
użytku i nieujawniania, czy to bezpośrednio, czy też przez osobę trzecią, żadnej osobie trzeciej
jakichkolwiek informacji uzyskanych w trakcie wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji dostępnych publicznie.
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy,
w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
5. Postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane
w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załączniku nr 4 do niniejszej
Umowy.
§6
Własność intelektualna
1. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy jakichkolwiek praw osób
trzecich, w tym autorskich praw osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, iż powstałe w wyniku realizacji zadań wymienionych w § 1 dzieła autorskie
(„Dzieła”), będą podlegać przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.2021.1062), zwanej dalej jako „Prawo autorskie”.
3. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z § 4, Wykonawca
oświadcza, iż przenosi na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa
zależne do Dzieł, powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym także własność
egzemplarzy nośników na których dostarczono Dzieła. Nabycie autorskich praw majątkowych do
Dzieł następuje na polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 Prawa autorskiego, tj.
w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, utrwalanie
jakąkolwiek techniką w tym przez sporządzenie cyfrowego zapisu;
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w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono:
wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa oraz użyczenie oryginału lub egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej, nadawanie,
wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do własnych baz
danych, wprowadzenie do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisje odbiorczą
przez użytkownika, rozpowszechnianie w sieci Internet, wraz z prawem do wykonywania
praw zależnych do Dzieł oraz wyrażania zgody na wykonywanie tych praw.
4. W szczególności, w ramach nabytych praw, Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji Dzieł
w systemie on-line, a także do korzystania z Dzieł przez końcowych użytkowników sieci,
sporządzania cyfrowego zapisu Dzieł, inkorporowania Dzieł do swoich baz danych, bądź w postaci
oryginalnej bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), wprowadzania do sieci
informatycznej w sposób umożliwiający transmisję Dzieł na żądanie przez końcowego
użytkownika, rozpowszechnienia Dzieł w systemie on-line, łącznie z utrwaleniem
w pamięci RAM i wyświetlania na monitorze użytkownika końcowego, sporządzanie wydruków
przez użytkownika końcowego, niezależnie od technicznego sposobu dostępu do stron
internetowych Zamawiającego.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieł jest nieograniczone w czasie oraz
terytorialnie. Zamawiający może je wykorzystywać na całym świecie, we wszelkich mediach przez
cały czas trwania praw majątkowych. Zamawiający ma prawo udzielić licencji do korzystania z
Dzieł przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, lub przenieść
autorskie prawa majątkowe do Dzieł na osoby trzecie.
6. Wynagrodzenie określone w § 4 Umowy zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiającego całości przysługujących wykonawcy autorskich praw majątkowych i praw
zależnych do Dzieł oraz wykorzystywanie Dzieł na wskazanych w ust. 3 polach eksploatacji.
2)
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§7
Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy lub ją rozwiązać w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy.
W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w łącznej wysokości przekraczającej
50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia
od Umowy lub jej rozwiązania w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna wartość kar umownych
naliczona zgodnie z § 8 przekroczyła wartość 50% o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może od niej odstąpić w całości lub w części albo ją rozwiązać, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu
dodatkowego terminu, jednakże nie dłuższego niż 10 dni, z zastrzeżeniem uprawnienia do
odstąpienia od Umowy albo jej rozwiązania w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części albo ją rozwiązać bez potrzeby
wyznaczania dodatkowego terminu w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu
Umowy lub jego części przekraczającego dziesięć dni w stosunku do terminów określonych w
Umowie.
(jeżeli dotyczy) Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie dwóch miesięcy od dnia
powzięcia informacji o przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, wykreślenia
Wykonawcy z właściwej ewidencji lub zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym
mu wykonanie Umowy. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 24 godzin,
zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu któregokolwiek ze wskazanych powyżej
zdarzeń.
Odstąpienie od Umowy albo jej rozwiązanie nie ogranicza możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
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7. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
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§8
Kary umowne
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych, a Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty kar umownych, w następujących przypadkach:
1.1. w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, a leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy;
1.2. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary umownej lub zmniejszenia jej wysokości
w przypadku uznania, że Wykonawca nie jest w stanie kontynuować realizacji przedmiotu
Umowy z przyczyn niezależnych (np. długotrwała choroba), czego nie można było
przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. Decyzja o odstąpieniu lub zmniejszeniu kary
umownej leży wyłącznie po stronie Zamawiającego i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.
Zamawiający będzie mógł potrącić kwotę przysługujących mu kar umownych lub odszkodowań
z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Jeżeli
potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej lub
odszkodowania w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty mającego formę noty
księgowej.
Zamawiający dokona potrącenia naliczonych kar i/lub odszkodowań należnych Zamawiającemu
z wynagrodzenia na podstawie wezwania do zapłaty mającego formę noty księgowej.
Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych zastrzeżonych w Umowie, w granicach poniesionej szkody w pełnym jej zakresie.
§9
Sposób komunikacji
Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Strony wskażą wzajemnie, na piśmie drogą elektroniczną,
osoby odpowiedzialne za koordynację współpracy związanej z realizacją przedmiotu Umowy.
Strony zastrzegają sobie możliwość jednostronnej zmiany osób wskazanych zgodnie z ust. 1. Strona
zmieniająca powiadomi drugą Stronę o zmianie osoby wskazanej w ust. 1 w formie pisemnej drogą
elektroniczną.
Wszystkie informacje przekazywane między Wykonawcą a Zamawiającym w ramach Umowy będą
przesyłane, o ile Umowa nie stanowi inaczej, pisemnie za pośrednictwem poczty lub kuriera lub
drogą elektroniczną.
Informacje, o których mowa w ust. 3 należy przekazywać:
4.1 Zamawiającemu na adres: Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. Biuro Projektu, Warszawa, ul.
Grzybowska 3 lok U6, 00-132 Warszawa, e-mail:
tomasz.wolowicz@krajowecentrumpracy.pl;
4.2 Wykonawcy na adres: …………………………………
W przypadku zmiany adresu do doręczeń, każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie,
z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane
na poprzedni adres uznaje się za skuteczne z dniem pierwszej awizacji.

§9
Zmiana Umowy
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Istotne zmiany umowy mogą być dokonane w następujących przypadkach:
2.1. W przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie w jakim umowa
o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmienionej umowy
o dofinansowanie projektu.
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2.2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów – w zakresie w jakim umowa o
udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmieniających się przepisów.
2.3. W przypadku całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie skrócenia okresu
na jaki została zawarta umowa.
2.4. W przypadku zmiany terminu realizowania (wydłużenia) umowy o dofinansowanie projektu
lub zadania – w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, pod warunkiem że zmiana ta
nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.
§ 10
Właściwość prawa i sądu
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.
2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku
z realizacją Umowy; w razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 30
dni od daty jego powstania, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo
ze względu na siedzibę Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

§ 11
Postanowienia końcowe
Każda ze Stron Umowy oświadcza, iż jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy.
Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
Tytuły poszczególnych paragrafów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić
podstawy do wykładni postanowień Umowy.
Postanowienia Umowy dotyczące obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań pozostają
ważne i wiążą nadal Strony również w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez
którąkolwiek ze Stron Umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załącznikami do Umowy są:
a. Załącznik nr 1 –Formularz cenowy;
b. Załącznik nr 2 – Zapytanie o cenę;
c. Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru;
d. Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
e. Załącznik nr 5 – Plan prowadzenia monitoringu usług rozwojowych.
f. Załącznik nr 6 – Regulamin prowadzenia monitoringu usług rozwojowych.
Załączniki stanowią integralną część Umowy.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

..............................................
ZAMAWIAJĄCY

................................................
WYKONAWCA
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Załącznik nr 4 do umowy
Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w Warszawie w dniu ……………… r.
pomiędzy:
Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 66, 53-413
Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000395638, NIP: 8971778901, REGON: 021704578, kapitał zakładowy: 3 649 950,00 reprezentowaną
przez:
Pana Tomasza Wołowicz - pełnomocnika
zwanym dalej: „Beneficjentem”
a
……………………………… reprezentowaną przez:
………………………………………
zwaną dalej: „Podmiotem Przetwarzającym”
zaś wspólnie zwanych: „Stronami”
o następującej treści:
§1
1. Beneficjent oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 7)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1;
dalej „RODO”) w odniesieniu do zakresu danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 2
niniejszej Umowy, uprawnionym do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych, na
mocy umowy o dofinansowanie projektu z dnia ………………. r. nr: …………….. zawartej z
………………… jako Instytucją ………………, która zaś została upoważniona przez
Administratorów Danych Osobowych, którymi są:
1) W odniesieniu do zbioru …………………..
2) W odniesieniu do zbioru ………………
- na podstawie odrębnych porozumień.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym, o którym mowa w art. 4
pkt 8) RODO w odniesieniu do zakresu danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy i ponosi odpowiedzialność na zasadach w nim określonych.
§2
1. W trybie art. 28 RODO i w ramach niniejszej umowy Beneficjent powierza Podmiotowi
Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych wymienionych w ust. 2, które dotyczą
Uczestników projektu pt.: „…………….” zwanych dalej: „Uczestnikami projektu”.
2. Beneficjent powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie następujących danych
osobowych Uczestników projektu:
a) ……………,
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b) …………….
c) ………….
d) ……….
e) ……………..
f) ………………….
3. Dane osobowe opisane w ust 2 będą przetwarzane w celu:
1) realizacji przedmiotu umowy, do której niniejsza umowa jest załącznikiem,
2) identyfikacji Uczestników projektu skierowanych na szkolenie, pracodawców i firm
szkoleniowych,
3) weryfikacji przez Podmiot Przetwarzający obecności Uczestników szkoleń podczas
szkoleń, trenerów.
4. Powierzane dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu
systemów informatycznych przez okres trwania Umowy lub przez czas niezbędny do realizacji celu
powierzenia przetwarzania danych, chyba że Administrator, Instytucja Pośrednicząca lub
Beneficjent poleci Podmiotowi Przetwarzającemu zaprzestanie przetwarzania danych osobowych
przed upływem tego okresu lub obowiązujące prawo nakazuje przechowywanie danych osobowych.
5. Zakres przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności:
gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, opracowywanie, przechowywanie, przeglądanie,
poprawianie, zmienianie, wykorzystywanie, ujawniane innym podmiotom zgodnie z przepisami
prawa lub na polecenie Administratora, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, usuwanie oraz
niszczenie danych osobowych.
6. Jakakolwiek zmiana zakresu powierzonych danych osobowych wymaga zawarcia aneksu do Umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§3
1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na
polecenie Beneficjenta określone w niniejszej Umowie, wyłącznie w zakresie określonym w
niniejszej Umowie oraz wyłącznie w celu wykonania przyjętych na siebie zobowiązań, określonych
w niniejszej Umowie i nie udostępniać danych innym podmiotom (w tym organizacjom
międzynarodowym oraz do państw trzecich), chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub taka
czynność zostanie zlecona przez Administratora Danych, Instytucję Pośredniczącą lub Beneficjenta.
2. W sytuacji gdy prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega
Podmiot Przetwarzający nakłada na niego obowiązek udostępnienia danych konkretnym
podmiotom; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający
zobowiązany jest poinformować Administratora Danych, Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta
o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny
interes publiczny.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą
Umową, obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami
RODO oraz przestrzegając wszelkich instrukcji Beneficjenta odnoszących się do zasad
przetwarzania i sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
4. W sytuacji gdy Podmiot Przetwarzający naruszy postanowienia niniejszej Umowy, RODO lub inne
obowiązujące przepisy prawa uznaje się go za administratora danych osobowych w rozumieniu art.
4 pkt 7) RODO w odniesieniu do tego zakresu przetwarzania. Beneficjent nie jest odpowiedzialny
za zobowiązania Podmiotu Przetwarzającego wobec osób trzecich nie przewidziane niniejszą
Umową.
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5. Wszystkie naruszenia dotyczące powierzonych danych osobowych oraz inne incydenty, które mogą
mieć wpływ na powierzone przez Beneficjenta dane należy zgłosić niezwłocznie – nie później niż
24 godziny od wystąpienia zdarzenia na adres mailowy: incydent@krajowecentrumpracy.pl.
6. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie po uzyskaniu informacji przez Podmiot Przetwarzający lub
podwykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadamia Beneficjenta o:
a) kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
przeprowadzanej u Podmiotu Przetwarzającego lub u podwykonawcy,
b) wydanych przez uprawniony organ decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych
skargach w sprawach wykonania przez Podmiot Przetwarzający lub podwykonawcę
przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących danych,
c) innych działaniach uprawnionych organów wobec danych,
d) każdym żądaniu osób, których dane dotyczą, zgłoszonym do Podmiotu
Przetwarzającego lub podwykonawcy tj. prawa do sprostowania, prawa dostępu, prawa
ograniczenia przetwarzania, prawa usunięcia danych, prawa do przenoszenia danych,
prawa do sprzeciwu
Powiadomienia powyższe należy wysłać na adres mailowy: incydent@krajowecentrumpracy.pl
§4
1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że nie będzie tworzył kopii danych lub kopii baz danych
bez uprzedniego pisemnego zlecenia Beneficjenta. W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający
zobowiązany będzie do zbudowania systemu / aplikacji celem przetwarzania danych lub będzie
zobowiązany do ich przetwarzania w swoim systemie Podmiot Przetwarzający zapewni, że system /
aplikacja będzie spełniał/a wymagania prawne określone w przepisach oraz zapewniał/a odpowiedni
poziom ochrony danych. W sytuacji gdy zaistnieje konieczność utworzenia kopii zapasowej bazy
danych Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia kopii powierzonych
danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych nie jest już uzasadnione wykonywaniem niniejszej
umowy i nie są one niezbędne do zapewnienia właściwego przetwarzania oraz do potwierdzenia tego
faktu pisemnym oświadczeniem.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przeszkolić pracowników z zasad ochrony danych
osobowych, zobowiązać ich do zachowania w poufności przetwarzanych danych oraz sposobów ich
zabezpieczenia a także nadać pracownikom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Podmiot Przetwarzający wdroży
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów
i usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
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4. Spełnienie obowiązków, o których mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu, może nastąpić między
innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO
lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO.
5. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w niniejszą Umową, Podmiot Przetwarzający
zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, mając na uwadze ochronę danych osobowych
oraz interes Beneficjenta, Instytucji Pośredniczącej oraz Administratora Danych.
6. W sytuacji, gdy Administrator Danych, Instytucja Pośrednicząca lub Beneficjent zobowiązany
będzie przepisami do zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych Organowi
Nadzorczemu (w rozumieniu art. 4 pkt 21 RODO) albo innemu uprawnionemu organowi lub do
udzielenia informacji o przetwarzaniu danych lub zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych
osobowych osobie, której te dane dotyczą (podmiot danych) lub wykonania innych obowiązków
wynikających z uprawnień podmiotu danych określonych przepisami prawa, Podmiot
Przetwarzający zobowiązany będzie udzielić Administratorowi Danych, Instytucji Pośredniczącej
lub Beneficjentowi informacji oraz wszelkiej pomocy w tym zakresie.
7. W sytuacji, gdy Administrator Danych lub Instytucja Pośrednicząca lub Beneficjent zobowiązany
będzie (w szczególności w razie kontroli przeprowadzonej przez uprawniony Organ Nadzorczy lub
w celu spełnienia obowiązków wynikających z uprawnień podmiotu danych) do wykazania, że
spełnia obowiązki wynikające z RODO Podmiot Przetwarzający zobowiązany będzie udostępnić
Administratorowi Danych, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentowi wszelkie niezbędne
informacje oraz udzielić niezbędnej pomocy w celu wykazania spełnienia tych obowiązków.
§5
1. Obowiązki określone w niniejszej Umowie Podmiot Przetwarzający będzie wykonywał we własnym
zakresie. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest dołożyć wymaganej staranności, zapewniającej
odpowiednią ochronę przed nieprawidłowym lub nieuprawnionym wykorzystywaniem
powierzonych danych osobowych. Podmiot Przetwarzający może powierzyć wykonanie swoich
obowiązków innym podmiotom posiadającym odpowiednie przygotowanie, kwalifikacje i
uprawnienia do ich wykonywania oraz zapewniającym odpowiedni poziom ochrony danych
osobowych. Każdorazowo przed powierzeniem wykonywania obowiązków określonych w niniejszej
Umowie innemu podmiotowi Podmiot Przetwarzający uzyska pisemną zgodę Beneficjenta na podpowierzenie przetwarzania danych konkretnemu podmiotowi.
2. W ramach ustaleń zawartych w niniejszej Umowie przed pod-powierzeniem przetwarzania danych
osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą, umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnej z wymaganiami przepisów RODO oraz
odpowiednich przepisów państwa członkowskiego, któremu podlega przewidującej co najmniej taki
sam poziom ochrony danych jak niniejsza Umowa Powierzenia.
3. Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego paragrafu mają zastosowanie również w przypadku
dalszego pod-powierzenia przez podmioty, którym Podmiot Przetwarzający powierzył
przetwarzanie danych określonych niniejszą Umową.
4. Podmiot Przetwarzający zapewni aby każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu
Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie
Beneficjenta wyrażone w niniejszej Umowie, oraz wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej
Umowie.
§6
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1. Strony ustalają, że podczas realizacji obowiązków określonych w niniejszej Umowie będą ze sobą
ściśle współpracować, w szczególności za pośrednictwem Inspektorów ochrony danych, informując
się wzajemnie
o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie postanowień
niniejszej Umowy. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się udostępniać Administratorowi Danych,
Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjentowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania przez
nie spełnienia obowiązków określonych w przepisach.
2. Administrator Danych, Instytucja Pośrednicząca oraz Beneficjent mają prawo do kontroli sposobu
wykonywania postanowień określonych w niniejszej Umowie przez Podmiot Przetwarzający
odnośnie zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, w formie inspekcji lub pisemnie wzywając
do przedstawienia odpowiednich dokumentów do kontroli w terminie 5 dni od daty otrzymania
wezwania.
3. Wezwanie takie musi zawierać określenie:
a) osoby lub podmiotu upoważnionego do wykonania kontroli w imieniu Administratora lub
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta,
b) zakresu kontroli z określeniem weryfikowanych danych.
4. Kontrola wykonywana będzie w siedzibie Podmiotu Przetwarzającego, w obecności upoważnionego
na piśmie przedstawiciela Podmiotu Przetwarzającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w
godzinach pracy biura Podmiotu Przetwarzającego i zamknięta zostanie podpisanym przez
przedstawicieli obu stron Protokołem przedstawiającym wnioski z kontroli.
5. Jeśli na mocy obowiązujących przepisów Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do prowadzenia
rejestru czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu Administratora, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, w zakresie w
jakim dotyczy przetwarzania danych w imieniu Administratora Danych, Instytucji Pośredniczącej
lub Beneficjenta będzie dostępny w siedzibie Podmiotu Przetwarzającego na każde żądanie
Administratora Danych, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta.
6. Przedstawicieli Podmiotu Przetwarzającego i Administratora Danych, Instytucji Pośredniczącej oraz
Beneficjenta obowiązuje klauzula poufności, dotycząca przekazanych w trakcie kontroli danych, a
dokumenty Podmiotu Przetwarzającego przedstawione do kontroli nie powinny być kopiowane ani
udostępniane osobom trzecim w żadnej formie, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów
prawa.
§7
1. Strony uzgodnią sposób przekazywania powierzonych danych, który zapewni ich bezpieczeństwo.
2. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, jeśli przetwarzanie danych nie jest już uzasadnione
wykonywaniem Umowy, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego zaprzestania
przetwarzania powierzonych danych osobowych i usunięcia powierzonych danych osobowych, oraz
wszelkich istniejących kopii danych, chyba że właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie
danych osobowych. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest także do potwierdzenia czynności
określonych w zdaniu poprzednim oświadczeniem w formie pisemnej albo dokumentowej w
terminie pięciu dni od zaprzestania przetwarzania danych osobowych i usunięcia powierzonych
danych osobowych.
3. Administratorowi Danych, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjentowi przysługuje uprawnienie
do wstrzymania przetwarzania powierzonych danych przez Podmiot Przetwarzający ze skutkiem
natychmiastowym, w sytuacji gdy Podmiot Przetwarzający przetwarza dane w sposób niezgodny z
niniejszą umową i/lub nie usunął uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli.
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§8
W przypadku wykonania postanowień niniejszej Umowy w sposób niezgodny z jego zakresem lub w
sposób nieprawidłowy w szczególności w przypadku naruszenia przez Podmiot Przetwarzający
obowiązku właściwego zabezpieczenia powierzonych danych, Beneficjent może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

.........................................................................
...........
Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych ze
strony Beneficjenta oraz pieczęć firmowa.

………………….......................................................
.............
Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych ze strony
Podmiotu Przetwarzającego oraz pieczęć firmowa.

13

