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Znak sprawy: Wp.II.271.19.2013 
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy 

 
Umowa nr Wp 272.19.2013 

 
zawarta w Byczynie, w dniu ………………………………. 
pomiędzy Gminą Byczyna  
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
Ryszarda Grünera – Burmistrza Byczyny  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………. 
a firmą ………………………………………………………………… 
z siedzibą w …………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: ……………………………………………. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zorganizowaniu trzech 2-u dniowych  wyjazdów 

dla uczestników projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”, który 
jest realizowany w ramach Priorytet VII  „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu  i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej,” Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi Społecznej  –  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

2. W trakcie kaŜdego z wyjazdów Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi  dwudniowe warsztaty socjokulturalne  
w formie treningu interpersonalnego podnoszącego umiejętności i kompetencje społeczne. KaŜdy z wyjazdów ma 
być zorganizowany  dla grupy liczącej 20 osób kaŜda (+ 2 opiekunów),na niŜej przedstawionych warunkach:  
Zamawiający planuje 3 wyjazdy: 

�  Listopad 2013 r. do miejscowości Rzeczka. 
�  Kwiecień/czerwiec 2014 r.  do miejscowości Cieszyn 
�  Styczeń 2015 r. do miejscowości Nidzica. 
 
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią: załącznik pn. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy z dnia ................  
4. Strony ustalają, iŜ Wykonawca moŜe powierzyć w części lub całości wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawcy jak za swoje.  
5. Wykonawca zobowiązuje sie wykonać umowę z poszanowaniem zasady równego traktowania kobiet i męŜczyzn. 
 

§ 2 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całość przedmiotu umowy w terminie do 15 lutego 2015 r. 
 z uwzględnieniem terminów § 1 ust. 2. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaŜe Zamawiającemu wstępne propozycje 
terminów przeprowadzenia wizyt studyjnych oraz szczegóły organizacyjne dotyczące realizacji przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 1, uwzględniające daty oraz godziny przebiegu całej wizyty łącznie z dniem wyjazdu, 
jak i powrotu.  

2. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powyŜszych propozycji, przekaŜe Wykonawcy decyzję 
o akceptacji bądź braku akceptacji przedstawionej propozycji.  
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3. Wykonawca najpóźniej w terminie na miesiąc przed planowanym wyjazdem przekaŜe Zamawiającemu:  
� propozycję hotelu, z uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ wraz z załączeniem zdjęć lub/i 

folderu proponowanego obiektu, 
� dokładny termin przeprowadzenia warsztatów, 
� szczegóły organizacyjne (np. dotyczące przejazdu uczestników, szczegółowy plan dnia itd.). 

4. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powyŜszych propozycji, przekaŜe Wykonawcy decyzję  
o akceptacji bądź braku akceptacji przedstawionej propozycji.  

5. Wykonawca przeprowadzi wśród uczestników ankietę ewaluacyjną, wg wzoru Zamawiającego, który zostanie 
przekazany po podpisaniu umowy.  

6. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną z warsztatów.  
7. Wykonawca po zakończeniu kaŜdego z wyjazdów dostarczy Zamawiającemu sprawozdanie merytoryczne  

z przebiegu wyjazdu i przeprowadzonych warsztatów wraz z dokumentacją fotograficzną do wykorzystywania  
w internecie i mediach /m.in. radio, telewizja/.   

8. Do wyników prac, stanowiących utwory w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późń. zm.), powstałych w związku z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca - w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 - przenosi na 
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie oraz udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zaleŜnych. 

9. Dokumentacja z kaŜdego przeprowadzanego wyjazdy i przeprowadzonych warsztatów, w tym dokumentacja 
fotograficzna, o której mowa w ust. 4 w zakresie praw autorskich przechodzi bez ograniczeń co do terytorium,  
czasu, liczby egzemplarzy, na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami,  
2) wprowadzanie do obrotu i dystrybucji, 
3) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w internecie i mediach /m.in. radio, telewizja/,  
4) wykorzystywanie opracowań w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

10. Przeniesienia praw i udzielenie zgody, zgodnie z ust. 5, następuje z dniem odbioru przedmiotu umowy.  
11. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich  

i przekaŜe Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciąŜeń tych osób. Wykonawca jest odpowiedzialny 
względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich 
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 
§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę nie większą niŜ ............... zł brutto  
(słownie.......................... złotych) 

2.     Wynagrodzenie Wykonawcy składa się z następujących części:  
1)    I część za organizację i wykonanie zgodnie z SIWZ i umową wyjazdu do Rzeczki  
       w kwocie ...................................... zł brutto ( z ....% VAT) 
       (słownie: .............................................. zł brutto) 
2)    II część za organizację i wykonanie zgodnie z SIWZ i umową wyjazdu do Cieszyna:  
        w kwocie ................................... zł brutto ( z ....% VAT)  
      (słownie: .............................................. zł brutto )  
3)   III część za organizację i wykonanie zgodnie z SIWZ i umową wyjazdu do Nidzicy:  
       w kwocie ................................... zł brutto ( z ....% VAT)  
      (słownie: .............................................. zł brutto )  
 
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie częściowe (za organizację i prawidłowe wykonanie kaŜdej za części: I, II i  III 
Wynagrodzenie za kaŜdą z części zostanie wypłacone po prawidłowo zorganizowanym i przeprowadzonym wyjeździe, 
z zastrzeŜeniem § 5. 
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§ 5 
 

1. Zapłata wynagrodzenia (kaŜdej z części), o którym mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 będzie następowała przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT.   

2. Podstawą do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia stanowi 
sprawozdanie z wykonania usługi oraz dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego wyjazdu  
i przeprowadzonych warsztatów, o których mowa w  § 3 ust. 5.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
umowy.  

4. Suma faktur częściowych nie moŜe przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 ust.1.  
5. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.  
6. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT jest: ………………………………………….. 
 

§ 6 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości 
realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji 
 i wyjaśnień związanych z realizacją Zamówienia, w terminie określonym w wezwaniu. 

 
§ 7 
 

1. W przypadku stwierdzenia nienaleŜytej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w 
terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie, (tj. 
niezgodne z umową, ofertą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia) przedmiotu umowy,  
a w szczególności: 

a). niedotrzymanie warunków umowy i SIWZ, 
b). zatrudnienie kadry dydaktycznej nie posiadającej odpowiednich kwalifikacji i nie ujętej w wykazie stanowiącym 

Załącznik Nr 6 do SIWZ, 
c). zrealizowanie mniejszej liczby godzin treningu niŜ zostało to określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
d). niedotrzymanie terminów dostarczenia faktury/rachunku lub sprawozdania, 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującej Wykonawcy zapłaty. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, zapłaci on 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 
7. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia z Ŝądaniem zapłaty. 
8. JeŜeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyŜszy wysokość kar umownych, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
9. W przypadkach o których mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający, niezaleŜnie od naliczonych kar umownych 

moŜe odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu. 
10. JeŜeli przyczyną odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym będzie stwierdzona niezgodność wykonywanej 

usługi z zapisami SIWZ i umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia za 
zrealizowaną część umowy. 
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§ 8 
 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz 
urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem naleŜytej 
staranności wymaganej w usługach tego rodzaju.  

2. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przez osoby wskazane w Ofercie stanowiącej integralną część umowy.  
3.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę innym podmiotom wykonania umowy w całości lub w części, z tym 

zastrzeŜeniem, Ŝe powierzenie nastąpi na zasadach wskazanych w SIWZ. Wykonawca odpowiada za działania  
i zaniechania tych podmiotów, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca oświadcza, iŜ wszystkie osoby, przy udziale których będzie wykonywał umowę, w tym równieŜ osoby 
trzecie, będą posiadały wszelkie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego dla 
prawidłowego i kompletnego wykonania umowy.  

5. W przypadku, gdy z przyczyn leŜących po stronie osób wskazanych imiennie w Ofercie Wykonawcy, które mają 
pełnić funkcję trenera/wykładowcy zaistnieje konieczność zmiany którejkolwiek z tych osób, Wykonawca winien 
przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany na piśmie nie później niŜ 5 dni przed planowanym dopuszczeniem 
do udziału tych osób w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

6.  Wykonawca ma obowiązek imiennego wskazania na piśmie innej osoby mającej pełnić- w miejsce dotychczas 
wskazanej- określoną funkcję z funkcji wymienionych w ust.5. Osoba wskazana przez Wykonawcę musi posiadać 
wykształcenie, umiejętności i doświadczenie co najmniej równowaŜne osobie pierwotnie wskazanej w ofercie.  

7. Zamawiający po otrzymaniu informacji wraz ze wskazaniem innej osoby, o których mowa w ust. 5, niezwłocznie 
zaakceptuje wskazaną nową osobę lub odmówi jej akceptacji. W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu imiennie innej osoby, spełniającej warunki, 
określone w SIWZ. 

 
§ 9. 

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do : 

1. Przeprowadzenia kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia, w swojej siedzibie lub siedzibie 
Wykonawcy, uczestnictwa swojego przedstawiciela   w ocenie końcowej uczestników szkolenia. 

2. Rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i 
nie przedstawienia zadowalających wyjaśnień, 

3. Skierowania innego uczestnika szkolenia w miejsce uczestnika szkolenia uprzednio skierowanego, który 
zrezygnował z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia lub przed zrealizowaniem 
mniej niŜ połowy godzin przewidzianych dla danego rodzaju szkolenia. 

4. śądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania usługi,  
o której mowa w § 2 ust. 1, 

 
§ 10. 
 

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest administratorem bazy danych osobowych uczestników szkoleń, będących 
uczestnikami projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego” 
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (DZ.U. z 2002r., nr 101, poz.926 z późń. 
zm.). 

2. Niniejszą umową Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania umowy. Dane osobowe powierzone do przetwarzania Wykonawcy w 
celu realizacji zaliczane są do następujących kategorii: imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia przed przetwarzaniem danych osobowych środków zabezpieczających, 
o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
słuŜące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024). 

4. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wydania jego pracownikom upowaŜnień do przetwarzania danych 
osobowych w związku z wykonaniem umowy na czas jej trwania. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji pracowników upowaŜnionych do przetwarzania danych 
osobowych na zasadach określonych w art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na kaŜde jego Ŝądanie, informacji na temat 
przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji  
o kaŜdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

7. Wykonawca umoŜliwi Zamawiającemu w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe 
dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak, niŜ 14 dni kalendarzowych od dnia 
powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz 
zabezpieczenia danych osobowych. 

8. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o raŜącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenie o którym mowa w ust. 3 lub niniejszej 
umowy Wykonawca umoŜliwi Zamawiającemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa  ust. 
7. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez 
Zamawiającego kontroli. 

10. Wykonawca nie moŜe kopiować, fotografować, utrwalać na nośnikach informatycznych, udostępniać do wglądu 
dokumentów uczestników szkoleń, udzielać informacji o uczestnikach spotkań i warsztatów osobom, które nie 
posiadają do tego stosownych upowaŜnień.  

11. Wykonawca zobowiązuje się nie przetwarzać danych osobowych uczestników spotkań i warsztatów w celu  
i zakresie innym, niŜ określony w umowie. Przekazywanie informacji o uczestnikach projektu osobom trzecim, 
które nie są upowaŜnienie do ich uzyskania stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 
29.08.1997r. i podlega sankcjom wymienionym w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.  

 
§ 11 
 

1. Strony zobowiązują się w czasie trwania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania 
poufności co do informacji, które powzięły w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji 
ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych, dotyczących wykonywanego zamówienia, 
niezaleŜnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, jeŜeli bezwzględnie obowiązujące przepisy nie 
stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne.  

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy. 
Klauzulą poufności nie są równieŜ objęte informacje dostępne ze źródeł publicznych ani teŜ informacje, których 
ujawnienie jest wymagane prawem. 

 
§ 12 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania logo Zamawiającego i oznaczania dokumentów dotyczących 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ust. 1 za pomocą logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu przedmiotu umowy z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, równieŜ na oficjalnej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy.  

2. Wymienione zobowiązania nie wykluczają uŜywania na dokumentach związanych z realizacją wizyty logo i danych 
na temat Wykonawcy. 

 
§ 13 
 

1. KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Zmiany treści 
umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j.: Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759).   

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany: 
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� zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leŜącymi po stronie Wykonawcy lecz przez 
Wykonawcę niezawinionymi, po ich uznaniu przez Zamawiającego i wyraŜeniu przez Zamawiającego zgody 
na zmianę terminu wykonania,  

� zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leŜącymi po stronie Zamawiającego lecz przez 
Zamawiającego niezawinionymi,   

� zmianę lub modyfikację zakresu wyjazdu oraz warsztatów praktycznych, co moŜe być spowodowane 
wnioskami ewentualnych uczestników wizyty studyjnej /warsztatów praktycznych po przekazaniu im 
szczegółowych programów lub propozycjami osób wskazanych w Ofercie z dnia ............ r. stanowiącej 
integralną część umowy,  

� nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia,  

� konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  w umowach pomiędzy 
Zamawiającym a inną niŜ Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w 
ramach którego realizowane jest zamówienie,  

� konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,  

�  wynikną rozbieŜności lub niejasności w umowie, których nie moŜna usunąć w inny sposób a zmiana będzie 
umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez strony,  

� nastąpi ustawowa zmiany stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do 
obowiązujących przepisów prawa 

3. Zamawiający podczas realizacji umowy dopuszcza zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których opierał się 
wykonawca wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, Ŝe nowy podwykonawca 
wykaŜe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niŜ dotychczasowy podwykonawca wskazany w ofercie, o 
której mowa w § 1 ust. 2. 

 
§ 14 

 
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upowaŜnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: ........................................, tel.:..................., adres  e-mail:.................................... 
2) ze strony Wykonawcy: : ........................................, tel.:..................., adres e-mail:.................................... 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi 
zmiany treści umowy.  

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia 
drugiej Strony o zmianie. 

 
§ 15 
 

1. Wszystkie informacje przekazywane w ramach umowy będą przesyłane pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.   
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane: 

a) do Zamawiającego na adres: ………………………………………………….. 
b) do Wykonawcy na adres: .............................................................................. 

3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń powyŜszych zawiadomień, kaŜda 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. 

 
 

§ 16 
 

Przetwarzanie danych osobowych niezbędne dla celów realizacji niniejszej Umowy odbywać się będzie zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.). 
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§ 17 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 18 
 

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 19 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. 
 

§ 20 
 

Integralną częścią umowy są następujące Załączniki: 
a. Szczegółowy przedmiot zamówienia, 
b. Oferta Wykonawcy z dnia .............. wraz  z  programem merytoryczno-organizacyjnym wizyty studyjnej. 
c. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJACY:         WYKONAWCA: 


