
 

 
 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

sygnatura:                                                                        Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
DZFS-921/4/17  
PU-14/2018 
            

 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 
 

 
 

zawarta w  dniu ……….…………..  w Toruniu, pomiędzy: 

Uniwersytetem  Mikołaja  Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, posiadającym NIP:  
879-017-72-91 i REGON: 000001324, 

reprezentowanym  przez: 
………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym lub UMK, 
a    ………………………….…………………………………………………….,  

reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 
1579 ze zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 
 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkolenia pt.: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
dla jednej grupy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach projektu pn. 
„Kopernikańska Akademia Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z określeniem zakresu tematycznego szkolenia, 
sposobu jego realizacji, terminów i liczby uczestników zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
stanowiący jej integralną część.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownymi 
zasobami do wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 2 
Obowiązki stron umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z:  

1) postanowieniami niniejszej umowy, 
2) opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

3) sylabusem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 

4) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa i zwyczajów,  
5) posiadaną wiedzą i kwalifikacjami z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, 

w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 
3. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) zebrania podpisów uczestników szkolenia na liście obecności w każdym dniu szkolenia, 
2) przeprowadzenia egzaminu końcowego i wydania uczestnikom imiennych certyfikatów 

potwierdzających nabycie przez uczestników kompetencji stanowiących przedmiot szkolenia,  
3) przeprowadzenia w ostatnim dniu szkolenia ankiety (przygotowanej w wersji elektronicznej 

przez Zamawiającego), dotyczącej indywidualnej oceny szkolenia przez każdego z 
uczestników i przekazania tych ankiet Zamawiającemu w wersji pisemnej, 

4) ścisłej współpracy z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego, w celu prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy, 

5) umieszczania w materiałach szkoleniowych, ankiecie, egzaminie, certyfikatach informacji, iż 
szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z aktualnymi na 
dzień przeprowadzenia szkolenia Wytycznymi oraz zasadami promocji Projektu.  

5. Wykonawca przygotuje projekt certyfikatu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz przedłoży do 
akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od rozpoczęcia szkolenia. W przypadku zgłoszenia 
uwag przez Zamawiającego na etapie zatwierdzania projektu certyfikatu, Wykonawca wprowadzi 
niezbędne poprawki niezwłocznie, a ostateczna akceptacja wzoru dokumentu przez 
Zamawiającego nastąpi przed ostatnim dniem szkoleniowym. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia 
szkolenia następujące dokumenty:  
1) oryginał potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia,  

2) jeden komplet materiałów szkoleniowych na poczet przekazania ich do archiwum projektu,  
3) oryginały list obecności uczestników szkolenia, 

4) oryginały ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia, 

a w terminie do 3 dni roboczych od dnia egzaminu: 
5) oryginały wypełnionych arkuszy egzaminacyjnych, 

6) kopie certyfikatów wydanych uczestnikom.  
7. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 6 jest podstawą do sporządzenia protokołu 

odbioru. 
8. Potwierdzeniem prawidłowego zrealizowania szkolenia będzie podpisany przez obie Strony bez 

uwag protokół odbioru, o którym mowa w ust. 7 powyżej, stanowiący podstawę do przyjęcia 
przez Zamawiającego faktury za wykonanie przedmiotu umowy.  
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9. Wykonawca oświadcza, że szkolenie stanowiące przedmiot umowy przeprowadzi trener wskazany 
w Wykazie osób stanowiącym załącznik do oferty, tj. Pani/Pan … . 

10. W okresie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do prowadzenia kontroli realizacji zajęć 
przez trenera. 

 
§ 3 

Licencja 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia należnego za wykonanie 

przedmiotu umowy, niewyłącznej licencji do wykonanych opracowań, które stworzy przed lub 
w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a które dotyczą przedmiotu umowy.  

2. Licencja, o której mowa w ust. 1 obowiązuje przez czas nieokreślony, na terytorium RP i poza jej 
granicami. 

3. Warunki korzystania z materiałów szkoleniowych w ramach udzielonej licencji będą obejmować 
następujące pola eksploatacji:  
1) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystania na potrzeby Zamawiającego; 
2) utrwalanie lub zwielokrotnienie na potrzeby Zamawiającego; 
3) prawo do kopiowania i używania materiałów szkoleniowych na potrzeby Zamawiającego. 

 
§ 4 

Ochrona danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz 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, zwanego dalej: „RODO”  jest 
Zamawiający, a podmiotem przetwarzającym – Wykonawca. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

3. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone mu na podstawie niniejszej umowy dane uczestników 
szkolenia: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL w celu realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia w 
innym celu niż wykonanie postanowień niniejszej umowy. 

5. Wykonawca przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na podstawie 
zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej przed rozpoczęciem szkolenia. 

6. Zamawiający w imieniu Wykonawcy zobowiązuje się do jednoczesnego zebrania pisemnych zgód 
na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę oraz poddania przedmiotowych 
oświadczeń procesowi archiwizacji przy zastosowaniu wymaganych przepisami Ustawy zasad 
bezpieczeństwa danych. 

7. Zamawiający i Wykonawca odpowiadają we własnym zakresie za zapewnienie zgodności 
przetwarzania danych osobowych z Ustawą i RODO. 

8. 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, o których mowa w art. 32 RODO. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.   
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11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 
pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w okresie zatrudnienia ich przez 
Wykonawcę, jak i po jego ustaniu. 

12. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy usunie wszelkie dane osobowe oraz 
usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 
nakazują przechowywanie danych osobowych. 

13. W miarę możliwości Wykonawca będzie pomagać Zamawiającemu w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

14. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosi je 
Zamawiającemu w ciągu 24 godzin od momentu ujawnienia naruszenia ochrony danych 
osobowych.  

15. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy.  

16. Zamawiający będzie realizować prawo kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych 
uczestników szkolenia w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni. 

18.  Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

19. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

20. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

21. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 19 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie 
zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie.  

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

24. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 
lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o 
wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania przez Wykonawcę tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i płatności 
 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz udzielenie licencji, o której 
mowa w §3 wynosi: ………………………….. (słownie: …) PLN brutto. 
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2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu. 

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi 
w związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności zawiera koszt 
wynagrodzenia trenera, koszt materiałów szkoleniowych, koszty dojazdu do Zamawiającego, i nie 
podlega zmianie. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na 
rachunek wskazany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5 
umowy. 

5. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
ustawowych odsetek za opóźnienie.  

 
§ 6 

Zmiany  
 

1. Wykonawca może dokonać zmiany trenera wskazanego w §2 ust. 9 jedynie za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę trenera 
w następujących przypadkach: 
1) długotrwałej choroby trenera lub innej niezdolności do pracy, potwierdzonej okazanym 

Zamawiającemu zwolnieniem lekarskim wystawionym na formularzu ZUS ZLA, 
2) śmierci trenera, 

3) niewywiązywania się trenera z obowiązków wynikających z umowy, 
4) gdy zmiana trenera stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy (np. rezygnacji). 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany trenera jeżeli uzna, że nie wykonuje on 
swoich obowiązków wynikających z umowy w sposób należyty. 

3. W przypadku zmiany trenera, kwalifikacje i doświadczenie nowego trenera nie będą niższe niż 
osoby wskazanej w Wykazie osób stanowiącym załącznik do oferty. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zmienić trenera zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 
wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

5. Wykonawca może wnioskować o zmianę terminu realizacji zajęć wskazanego w harmonogramie w 
przypadku choroby trenera lub innej niezdolności do pracy, potwierdzonej okazanym 
Zamawiającemu zwolnieniem lekarskim wystawionym na formularzu ZUS ZLA.  

6. Wykonawca może ponadto wnioskować o zmianę terminów realizacji zajęć wskazanych w 
harmonogramie z ważnych powodów, niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że: 
1) wniosek w tej sprawie wpłynie do Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, 
2) Zamawiający zaakceptuje zastępczy termin zajęć zaproponowany przez Wykonawcę we 

wniosku. 

7. Zamawiający może żądać zmiany terminów realizacji zajęć wskazanych w harmonogramie,  
w szczególności w następujących przypadkach: 

1) ogłoszenia godzin rektorskich, 
2) ustanowienia przez rektora UMK dodatkowych dni wolnych od zajęć, 
3) awarii lub katastrofy uniemożliwiającej prowadzenie zajęć. 

8. W przypadku zmian terminu realizacji zajęć, o których mowa w ust. 5 i 7 Zamawiający przekaże 
Wykonawcy informację o proponowanym terminie zastępczym, w którym zajęcia mogłyby się 
odbyć. W terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od otrzymania propozycji Wykonawca 
dokona akceptacji terminu zastępczego albo zgłosi zastrzeżenia do niego, zaś Zamawiający będzie 
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zobowiązany do przedstawienia w terminie maksymalnie trzech dni roboczych propozycji innego 
terminu zastępczego, który zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę w terminie trzech dni 
roboczych od otrzymania propozycji, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   

9. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania od 
Zamawiającego propozycji dotyczącej terminu zastępczego, o którym mowa w ust. 8, będzie 
oznaczać akceptację tego terminu zastępczego. 

 
§ 7 

Kary umowne 
 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, bez względu na to czy 
szkoda faktycznie zaistniała.  

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy – 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego lub wypowiedzenia / odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy,  

2) 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
stwierdzony przypadek nienależytego wykonania szkolenia, w tym w szczególności za 
niezrealizowanie tematyki szkolenia wskazanej w załączniku nr 1 do umowy, nieprzekazanie 
materiałów szkoleniowych, opóźnienie rozpoczęcia szkolenia o więcej niż 15 minut.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę umowną z dowolnej  
należności Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej.  
 

§ 8 
Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy 

wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji lub przerwał realizację przedmiotu umowy; 

2) nastąpiło dwukrotne pisemne powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o 
nienależytym wykonywaniu umowy lub o realizowaniu zamówienia w sposób niezgodny z 
zapisami umowy (np. rażąca niedbałość w prowadzeniu szkolenia lub opuszczanie szkolenia, 
niezrealizowanie celów lub zakresu tematycznego szkolenia w pełnym zakresie 
lub w terminach przyjętych w umowie) i pomimo uprzedniego powiadomienia nie nastąpiła 
poprawa w tym względzie; 

3) Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie dokonał zmiany trenera, o której mowa w §6 ust. 
2 umowy;  

4) Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu od umowy winno być, pod rygorem nieważności, 
złożone w formie pisemnej.  
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§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą, w sprawach związanych z realizacją umowy, 
a także do podpisania protokołu odbioru oraz innych dokumentów związanych z realizacją 
szkolenia: …………………… tel.: ...................., e-mail………….  

2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym w celu realizacji umowy, a także do 
podpisania protokołu odbioru oraz innych dokumentów związanych z realizacją szkolenia: 
……………………… tel.: …………….……, e-mail ……………… . 

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony 
dokonującej zmiany. 

4. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 
sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie,  
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
Zamawiający:             Wykonawca: 
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