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Istotne postanowienia Umowy  Załącznik nr 2 

 

Na kompleksową organizację dwudniowego szkolenia pt. „Przygotowanie do nowej perspektywy 

finansowej na lata 2021-2027” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu zaangażowanych w realizację WRPO 2014+ 

 
numer umowy DPR.U.   /2019 

     

zawarta w dniu             roku w Poznaniu pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań, NIP: 778-13-46-888 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

a  

zwanymi dalej „Stronami” 

o następującej treści:  
 

§ 1 

Użyte w niniejszej umowie, począwszy od paragrafu 2, pojęcia oznaczają: 

1. Zamawiający - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu. 

2. Wykonawca – Podmiot wyłoniony w postępowaniu nr DPR-III-4-1.434.2.8.2019. 
3. Adres Korespondencyjny Zamawiającego – adres Departamentu Polityki Regionalnej 

Zamawiającego, to jest al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel: 61 626 63 32,  
fax: 61 626 63 01, e – mail magdalena.gacka@umww.pl 

4. Adres Korespondencyjny Wykonawcy:  
5. Strony Umowy – Zamawiający i Wykonawca występujący razem. 
6. Umowa – niniejsza umowa. 
7. Wynagrodzenie – łączna wysokość wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie Przedmiotu 

Umowy, to jest całego Zadania. 
8. Dzień - ilekroć w Umowie jest mowa o dniach należy przez to rozumieć dni kalendarzowe. 
9. Zadanie – Przedmiot Zamówienia.  
10. RODO - Rozporządzenie 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. 

 

§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że Umowa finansowana jest przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego   
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do 
prawidłowej realizacji Umowy oraz, że dysponuje odpowiednim zapleczem organizacyjnym, 
technicznym, intelektualnym i finansowym koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania stawiane Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 
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§ 3 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Zadania obejmującego zorganizowanie 
i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego dla pracowników Zamawiającego pt.: 
„Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027”.  

2. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wskazanego przez Wykonawcę w ofercie wykładowcę, 
którego doświadczenie zawodowe podlegało ocenie Zamawiającego w trakcie 
przeprowadzonego postępowania. W przypadku jeżeli wskazany przez Wykonawcę  
w ofercie wykładowca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będzie mógł przeprowadzić 
szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w szkoleniu wykładowcy, którego 
doświadczenie zawodowe będzie odpowiadało co najmniej doświadczeniu zawodowemu 
wykładowcy wskazanemu przez Wykonawcę w ofercie. 

 

§ 4 

1. Zadanie realizowane będzie zgodnie z zapisami SOPZ, będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy. 
2. Termin realizacji Zadania: 14-15 listopada 2019 r. w wymiarze 6 godzin dydaktycznych łącznie. 

Zamawiający zastrzega sobie ewentualną zmianę terminu. Jednak szkolenie odbędzie się nie 
później niż do 29.11.2019 r. 

§ 5 

W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  
1. Terminowego przeprowadzenia Zadania. 
2. Zapewnienia sali szkoleniowej, kompletu materiałów szkoleniowych, dla każdego uczestnika, 

zgodnego z zakresem tematycznym szkolenia. 
3. Przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji kompletu materiałów szkoleniowych oraz 

przekazania jednego egzemplarza materiałów dla celów archiwizacyjnych. 
4. Zapewnienia dla każdego z uczestników szkolenia certyfikatu oraz przekazania  Zamawiającemu 

kopii tych certyfikatów. 
5. Przeprowadzenia z przedstawicielami Zamawiającego rozmów celem dopasowania programu do 

potrzeb uczestników szkolenia i uwzględnienie jego sugestii w tymże zakresie. 
6. Dostarczenia wszystkich materiałów szkoleniowych, certyfikatów, list obecności opatrzonych  

w logo Unii Europejskiej, logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego, logo programu oraz 
informacje na temat projektu, w ramach którego organizowane są szkolenia (według wytycznych 
i wzorów uzgodnionych z Zamawiającym).  

7. Zapewnienia cateringu zgodnie z SOPZ obejmującego : 

 pierwszego dnia - obiad, przerwę kawową i kolację,  

 drugiego  dnia – śniadanie, przerwę kawową i obiad. 

8. Zapewnienia transportu uczestnikom szkolenia z Poznania do Obiektu i z powrotem. 

§ 6 

W ramach realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest do:  
a. terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, 
b. zapewnienia dyspozycyjności uczestników szkolenia. 

 

 

§ 7 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
wyszczególnionym w niniejszej Umowie zgodnie z RODO. 

2. Powierzane dane osobowe dotyczą uczestników dwudniowego szkolenia dla pracowników 
Zamawiającego pt.: „Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027”  
w następującym zakresie: imię i nazwisko. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z RODO, w tym: 
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a. Zastosować adekwatne do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające 
przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 
zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym 
dostępem do powierzonych danych osobowych. 

b. Zachować poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania. 
c. Zachować zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności systemów przetwarzania  

i danych osobowych. 
d. Regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność organizacyjnych i technicznych środków 

mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.  
e. Dopuszczać do przetwarzania tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

oraz prowadzić ich ewidencję. 
f. Zobowiązać upoważnione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania  

w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobów ich zabezpieczeń. 
g. Informować niezwłocznie Zamawiającego o naruszeniach danych osobowych  

a w przypadku wystąpienia zwłoki przedłożyć uzasadnienie jej wystąpienia. 
h. Informować zamawiającego o kontrolach przeprowadzonych przez upoważnione do nich 

instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnościach przetwarzania danych osobowych.  
i. Zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrażać zalecenia 

wskazane w wyniku wyżej wymienionych kontroli. 
j. Zwrócić powierzone dane osobowe po zakończeniu umowy oraz usunąć je ze swoich 

systemów i nośników. 
k. Nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

Na uprawnione inne podmioty przetwarzające przez Zamawiającego Wykonawca nakłada 
prawa i obowiązki nie mniejsze niż określone w niniejszej umowie. 

l. Zachować w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz środki ich ochrony. 
m. Udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do wykazania zgodności 

przetwarzania danych osobowych z RODO. 
n. Udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do spełnienia obowiązku 

informacyjnego oraz realizować prawa i obowiązki osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą. 

o. Umożliwiać Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym przeprowadzenie 
audytów zgodności przetwarzania danych osobowych i przyczyniać się do nich. 

p. Udzielać na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych 
osobowych.  

q. Pomagać Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązać się z obowiązku odpowiadania 
na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych  
w art. 32-36 RODO. 

§ 8 

1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku 
zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, mogą być 
podejmowane przez przedstawicieli Stron. Wszelkie dokumenty, 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 
 ………………………………………. 

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

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 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 Korespondencyjny 
Wykonawcy. 
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§ 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 

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 naprawy  
i zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 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 natychmiast odstąpić lub żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że 
wada powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca 
zakwestionował podając pełne uzasadnienie i uprzedził pisemnie Zamawiającego  
o przewidzianych skutkach ich zastosowania. 

5. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach Przedmiotu Zamówienia niezwłocznie po 
ich wykryciu. Dokonanie odbioru Przedmiotu Zamówienia nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania lub odbioru Zamawiający wiedział 
lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania 
Przedmiotu Zamówienia i Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 i 2 kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

1. Odbiór Zadania nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru szkolenia podpisanego przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 

2. Protokół Odbioru, o jakim mowa w ust.1, powinien zawierać w szczególności: 
a) dzień i miejsce odbioru Zadania, 
b) informację o braku albo o istnieniu wad w wykonaniu szkolenia. 

 

§ 11 

1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (słownie:                    
złotych 00/100) stawka VAT - zwolnione. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę, na podstawie faktury VAT, którą Wykonawca wystawi niezwłocznie po 
zrealizowaniu szkolenia. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT i pod warunkiem uprzedniego podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru, o jakim mowa w § 10 ust. 1, bez zastrzeżeń. 

4. Faktura Wykonawcy zawierać będzie następujące dane Zamawiającego: 
 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu 

61-714 Poznań, al. Niepodległości 34, NIP: 778-13-46-888, REGON: 631257816 

 
5. Faktura VAT powinna być doręczona Zamawiającemu na adres:  
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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Departament Polityki Regionalnej 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

 
6. Wykonawca uprawniony jest do wystawiania faktury po zrealizowaniu szkolenia. 
7. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym / nieczynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

§ 12 

1. W razie niewykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 100 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

2. W razie nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 20 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania 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.   

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego 
i jednym dla Wykonawcy. 

 

§ 14 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 – SOPZ, 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
 

 

Zamawiający                   Wykonawca 

 
 

 

 

 

 


