załącznik nr 4 do IWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawartej w dniu ..... pomiędzy
Warszawskim Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000347178, NIP: 5242711397, REGON: 142241908, reprezentowaną przez
.........................................., zwaną dalej „Zamawiającym"
a
................................................. zwanym dalej "Wykonawcą"
§1
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania stosownie do treści art 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017
roku, poz. 1579 ze. zm.)
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi polegającego na organizacji i świadczeniu
usług szkoleniowych na rzecz Zamawiającego. Szczegółowe określenie zakresu usług do
których wykonania zobowiązany będzie Wykonawca zawiera dokumentacja postępowania w
wyniku którego został wybrany Wykonawca, a w szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia
(dalej "OPZ") będąca załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i warunki do należytego wykonania niniejszej
umowy oraz kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami.
3. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy.
§3
1. Podczas szkoleń Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać indywidualne podejście do
każdego z uczestników. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zróżnicowany poziom
zdrowia, wykształcenia, umiejętności i wiedzy każdego z uczestników szkoleń.
2. Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez instruktorów posiadających kwalifikacje
wskazane w Istotnych Warunkach Zamówienia (dalej "IWZ"). W wyjątkowych sytuacjach
Zamawiający może dopuścić prowadzenie szkoleń przez instruktorów o innych kwalifikacjach
- w każdym jednak wypadku odstępstwo w tym zakresie wymaga uprzedniego uzgodnienia z
Zamawiającym dokonanego co najmniej w drodze wymiany korespondencji e-mail
(wykluczone są w tym zakresie ustne uzgodnienia).
3. W sytuacji gdy dane szkolenie wymaga sporządzenia odpowiedniej dokumentacji za jej
kompleksowe sporządzenie odpowiedzialny będzie każdorazowo Wykonawca. Niezależnie od

powyższego Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek sporządzenia
dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń, dla których brak jest wymagań prawnych ich
sporządzenia. Obowiązek sporządzenia dokumentacji może wynikać tak z przepisów prawa jak
i z decyzji Zamawiającego. Termin sporządzenia i przedłożenia dokumentacji określi
każdorazowo Zamawiający (chyba, że termin ten wynika z przepisów prawa bezwzględnie
obowiązującego).
4. Strony wskazują osoby uprawnione do kontaktów w trakcie realizacji niniejszej umowy:
•
ze strony Zamawiającego: ……………..
• ze strony Wykonawcy: ……………....
Zmiana osób, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy, a do jej przeprowadzenia
wystarczająca jest uprzednia notyfikacja dokonana drogą komunikacji e-mail.
5. Wszystkie produkty prac, przygotowane przez Wykonawcę muszą uzyskać akceptację
Zamawiającego. Produkty odbierane będą na podstawie protokołu odbiorczego.
§4
1. Programy szkoleń teoretycznych i praktycznych zostaną przekazane Zamawiającemu do
.................. 2018 roku;
2. Programy szkoleń zostaną przedłożone Zamawiającemu w formie papierowej oraz
elektronicznej (edytowalna forma plików MS Office). W razie zastrzeżeń Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i dokonać stosownych poprawek lub uzupełnień w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. O ile w zakres usługi wchodzi także aktualizacja dokumentów o których mowa w ust. 1 powyżej,
będzie ona dokonywana każdorazowo bądź z inicjatywy Wykonawcy bądź na wniosek
Zamawiającego. Występując o dokonanie aktualizacji Zamawiający określa także termin jej
wykonania.
4. O ile Wykonawca w ramach swojej oferty zaoferował wykonanie programów szkoleniowych
objętych certyfikacją wówczas przed przekazaniem programów o których mowa w ust. 1
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód pozyskania licencji na
stosowanie certyfikacji wykorzystanej przez Wykonawcę (spełniającej wymagania określone w
IWZ). Pozyskana przez Wykonawcę licencja winna umożliwić Zamawiającemu korzystanie z
stosowanego przez Wykonawcę systemu certyfikacji przez okres trwania Umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść i przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń
terytorialnych, czasowych, ani ilościowych, autorskie prawa majątkowe, w tym prawa
zezwalania na wykonywanie praw zależnych, do rozporządzania oraz korzystania z wszystkich
utworów w rozumieniu prawa autorskiego powstałych w trakcie wykonywania niniejszej
umowy (a w szczególności do wyników prac o których mowa w § 4 powyżej), które dalej
łącznie będą określane jako "Utwór", w całości, na wszystkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej Umowy polach eksploatacji, a w szczególności do::
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu i jego egzemplarzy oraz opracowań Utworu i jego

egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną,
fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, nośnikach
elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach,
płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu
na format), Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,
b) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do
sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak
również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci
urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
c) rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, wypożyczanie, najem, dzierżawa,
użyczanie, udostępnianie w innych formach, Utworu i jego egzemplarzy oraz opracowań
Utworu i jego egzemplarzy utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności
określoną w punkcie a) powyżej, i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania, w
szczególności określonej w punkcie b) powyżej,
d) eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych
produktach, w tym programach komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach,
e) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity (w szczególności w telewizjach, stacjach
radiowych, za pośrednictwem stron internetowych, etc.)
f) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie.
g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym,
h) korzystanie z Utworu oraz jego opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich
materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, Internecie,
i) na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest konieczne dla
pełnego korzystania z Utworu, oraz jego opracowań na polach eksploatacji określonych we
wszystkich powyższych punktach.
2. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego, z prawem udzielania dalszych upoważnień
w pełnym zakresie niniejszego upoważnienia, do:
a) korzystania z Utworu na wszystkich określonych w ustępie 1 powyżej polach eksploatacji
bez podawania jakichkolwiek danych identyfikujących Wykonawcę,
b) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności w całości lub w dowolnej
części,
c) decydowania o zmianach treści i formy oraz o rzetelnym wykorzystaniu Utworu w całości
lub w dowolnej części, oraz wykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu w
całości lub w dowolnej części, w tym do samodzielnego ingerowania w treść Utworu,
modyfikowania jego treści lub formy, dodawania nowych lub usuwania istniejących
elementów, decydowania o formie udostępniania Utworu publiczności, skracania,
fragmentaryzacji, przemontowywania, ekstrakcji poszczególnych elementów Utworu celem
jego umieszczenia w utworze audiowizualnym, prasie, programie komputerowym i innych tym
podobnych czynności, przy czym powyższe upoważnienie jest nieodwołalne, niewygasające
na wypadek żadnych okoliczności, w tym śmierci, nieograniczone terytorialnie, czasowo, ani
ilościowo.
3. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w tym praw zezwalania na wykonywanie
praw zależnych i udzielenie Zamawiającemu upoważnienia zgodnie z ust. 2 powyżej następuje
w stosunku do Utworu z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę w
jakiejkolwiek formie (w tym cyfrowej lub papierowej) i w jakiejkolwiek postaci (w tym

ukończonej lub nieukończonej) Utworu. Jeżeli przekazanie Utworu następuje przez
przekazanie nośnika, na którym Utwór jest utrwalony, z chwilą jego przekazania na
Zamawiającego przechodzi własność nośnika.
4. Wykonawca oświadcza, że Utwór będzie utworem oryginalnym i indywidualnym, oraz że
korzystanie z Utworu przez Zamawiającego oraz bezpośrednich lub pośrednich następców
prawnych Zamawiającego na wszystkich określonych w ustępie 1 powyżej polach eksploatacji
i w sposób określony w ustępie 2 powyżej nie naruszy prawa ani prawem chronionego dobra
osoby trzeciej, a odpowiedzialność za ewentualne naruszenia tych praw i wszelkie wyrządzone
w związku z tymi naruszeniami szkody, zarówno wobec Zamawiającego i jego bezpośrednich
lub pośrednich następców prawnych, jak i osób trzecich, będzie ponosić Wykonawca. Wszelkie
kwoty wypłacone przez Zamawiającego osobom trzecim których prawa zostaną ewentualnie
naruszone, jak również wszelkie kary, sankcje, grzywny z tym związane zostaną zwrócone
przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od wysłania stosownego wezwania.
5. Wykonawca oświadcza, że nie przeniósł i nie przeniesie na żadną osobę trzecią autorskich praw
majątkowych ani nie udzielił i nie udzieli żadnej osobie trzeciej licencji na korzystanie z
Utworu na którymkolwiek z pól eksploatacji.
6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w trakcie realizacji niniejszej umowy nie naruszy żadnych
praw autorskich, praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich.
7. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na
zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej umowy, ich praw autorskich, praw
własności przemysłowej bądź intelektualnej, Wykonawca – w uzgodnieniu z Zamawiającym –
podejmie działania zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia.
8. W przypadku wytoczenia sporu sądowego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obrony
prawnej Zamawiającemu i do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności. W
szczególności Wykonawca podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po
stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu. Działania
podejmowane przez Wykonawcę wobec osób trzecich, podnoszących określone roszczenia
wobec Zamawiającego powinny być każdorazowo uprzednio konsultowane z Zamawiającym.
9. W razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone
świadczenia lub prowadzącego do pogorszenia lub powstania uszczerbku majątkowego lub w
sferze dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest także naprawić
poniesioną przez Zamawiającego z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.
10. W przypadku naruszenia praw osób trzecich z tytułu korzystania z praw, o których mowa
powyżej, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić roszczeń regresowych od Wykonawcy.
O każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem osób trzecich Zamawiający będzie
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną
odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z korzystaniem przez
Zamawiającego z dokumentacji, o której mowa w §1 niniejszej umowy.
11. Wykonawca może posługiwać się znakami i nazwami handlowymi oraz wszelkimi innymi
oznaczeniami Zamawiającego zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego Systemem
Identyfikacji Wizualnej, wyłącznie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i w celu
realizowania przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
§6
1. Za realizację usług wykonywanych w ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie
otrzymywał wynagrodzenie uzależnione od ilości godzin świadczenia usług w danym miesiącu
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przez osoby zaangażowane w ich realizację. Wynagrodzenie będzie rozliczane według stawki
wskazanej w ofercie. W każdy poniedziałek Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu
raport podsumowujący ilość godzin realizacji usług w minionym tygodniu przez poszczególne
osoby z zespołu Wykonawcy (ze wskazaniem imienia i nazwiska) i dokładnym określeniem
jakie konkretnie prace w danym dniu i w jakim wymiarze były przez daną osobę realizowane.
Zamawiający w terminie 7 dni dokona akceptacji lub wskaże umotywowane zastrzeżenia co
do każdego raportu. Tylko wyraźnie zaakceptowany raport będzie stanowić podstawę do
wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O ile część prac będzie wykonywana poza
siedzibą Zamawiającego (tj. poza Torem Modlin) wówczas Wykonawca zobowiązany jest z
wyprzedzeniem poinformować o tym Zamawiającego wraz z wskazaniem szacowanego czasu
trwania tych prac oraz uzyskać wyraźną akceptację na proponowany zakres czasowy prac.
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za czas przekraczający wartość zaakceptowaną
przez Zamawiającego.
Za stworzenie programów szkoleń teoretycznych i praktycznych Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w kwocie ............... (słownie: .........................) - stosownie do przedłożonej
przez Wykonawcę oferty. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w oparciu o odrębną fakturę
wystawioną po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego wszystkich programów
szkoleniowych.
Wykonawca nie ma prawa pobierać od uczestników szkoleń lub eventów żadnych opłat.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane w drodze przelewu
bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury. Płatność każdorazowo będzie realizowana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT. Do każdej faktury Wykonawcy załączona będzie
informacja o składnikach wynagrodzenia, w tym zestawienie ilości wypracowanych godzin na
rzecz Zamawiającego.
Wykonawca akceptuje fakt, że Zamawiający może ograniczyć świadczenie usług, o których
mowa w OPZ wyłącznie do określonych dni miesiąca i nie gwarantuje dla Wykonawcy
żadnego wynagrodzenia minimalnego.
Wykonawcy nie należy się zwrot wydatków związanych z realizacją niniejszej umowy.
§7

1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może
wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym przez siebie
terminie jednocześnie przedkładając Wykonawcy protokół określający skonkretyzowane
zastrzeżenia w zakresie nienależytego wykonywania umowy. Brak usunięcia uchybień w
wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia. Nienależytym wykonywane umowy będą w szczególności
następujące sytuacje:
- co najmniej dwukrotne niedotrzymanie terminu realizacji którejkolwiek z części składowych
zamówienia,
- co najmniej dwukrotne niezapewnienie instruktorów w ilości wymaganej przez
Zamawiającego,
- co najmniej dwukrotne niezrealizowanie dyżuru szkoleniowego.
2. Wykonawca akceptuje i wyraża zgodę na to, że Zamawiający bez uszczerbku dla pozostałych
postanowień niniejszej umowy, ma prawo - bez upoważnienia sądu do zastępczego wykonania

Umowy lub jakiejkolwiek jej części w wypadku kiedy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub
jakiejkolwiek jej części – pod warunkiem wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na
wykonanie Umowy lub jej części. Postanowienia zdania poprzedniego nie wyłączają ani nie
ograniczają jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów niniejszej
Umowy lub Kodeksu cywilnego. Wykonawca akceptuje i wyraża zgodę na to, że wykonanie
tych obowiązków odbędzie się w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, a
Zamawiający zachowa prawo do żądania wynikających z Umowy lub przepisów prawa kar
umownych, odszkodowań lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W
sytuacji gdy zastępcze wykonanie Umowy następuje przed zapłatą wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu wówczas Zamawiający ma prawo jednostronnie potrącić
koszt zastępczego wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy lub złożonego zabezpieczenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni
od jej podpisania (Umowne prawo odstąpienia). Z tytułu odstąpienia Wykonawca nie może
dochodzić wobec Zamawiającego żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych
korzyści.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt, że usługi o których mowa w niniejszej umowie
Zamawiający może realizować również samodzielnie bądź z wykorzystaniem osób
zaangażowanych przez Zamawiającego (w szczególności dodatkowych instruktorów). Z tego
tytułu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia (w tym roszczenie
o utracone korzyści).
§8
1. W przypadku stwierdzenia nienależytej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie, (tj. niezgodne z umową, ofertą lub IWZ) przedmiotu umowy, a w szczególności:
a. za niedotrzymanie terminu realizacji którejkolwiek z części składowych umowy, w
tym terminu dostarczenia dokumentacji, Utworu etc. - w wysokości 500 zł za każdy
dzień opóźnienia;
b. za niezapewnienie wymaganej ilości instruktorów stosownie do zapotrzebowania
Zamawiającego - w wysokości 1 500 zł za każdego niezapewnionego instruktora
w terminie wynikającym z zapotrzebowania Zamawiającego. O ile instruktorzy byli
przewidziani na więcej dni niż 1 kara będzie naliczana za każdy dzień
niezapewnienia wymaganej ilości instruktorów;
c. za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
300% średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy w
ostatnich 6 miesiącach obowiązywania umowy;
d. za spóźnione stawiennictwo któregokolwiek z instruktorów do świadczenia usług
na rzecz Zamawiającego w wysokości 100 zł za każdą godzinę spóźnienia każdego
z instruktorów. Postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie
do wcześniejszego zakończenia świadczenia usług przez instruktora.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującej
Wykonawcy zapłaty.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wystąpienia z żądaniem zapłaty.
5. Jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar

umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
6. Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy będzie stwierdzona niezgodność szkolenia z warunkami
IWZ (w szczególności mniejsza liczba godzin szkolenia, zmieniona samowolnie przez
Wykonawcę kadra szkoleniowa), Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty
wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy.
7. W sytuacji gdy Wykonawca wbrew złożonej ofercie nie dostarczył programów szkoleniowych
objętych certyfikacją wówczas Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych).
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej
kary umownej.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych

uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy.
2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę
od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową,
tajemnicę handlową a także inną będącą przedmiotem niniejszej Umowy może nastąpić
wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w
zakresie określonym niniejszą umową.
3. Wykonawca odpowiada za szkodę, wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego,
wbrew postanowieniom niniejszej umowy.
§ 10
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto wskazanego w umowie, tj. w kwocie ……………………
2. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. W szczególności Zamawiający ma prawo pokryć z
zabezpieczenia kary umowne.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na inną przewidzianą w art. 149 Ustawy. Zmiana wymaga zgody
Zamawiającego. Zmiana zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni od całkowitego zrealizowania przedmiotu umowy.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników szkoleń na mocy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 102 poz.
926 ze zm.) jak również każdego innego aktu prawnego który zastąpi tę ustawę i oświadcza, że
spełnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające zabezpieczenie zbioru ich danych
osobowych. W razie potrzeby Wykonawca zawrze z Zamawiającym oddzielną umowę dotyczącą
przetwarzania danych osobowych (bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy). Odmowa

zawarcia takiej umowy będzie upoważniać Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy bez
wypowiedzenia.
2. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
3. Nieważność danego artykułu niniejszej Umowy nie skutkuje nieważnością całej Umowy, chyba
że nieważny artykuł należy uznać za zasadniczy, tj. za mający takie znaczenie dla Stron (lub
Strony, na rzecz której dokonano danego zapisu), że Strony nie zawarłyby niniejszej Umowy mając
świadomość jego nieważności.
4. Adresami dla doręczeń ewentualnej korespondencji (w formie pisemnej) dla Stron Umowy będą
adresy ich siedzib wskazane na wstępie Umowy. W razie zmiany adresu siedziby lub wyboru
innego adresu do korespondencji niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, każda ze Stron
zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę w formie pisemnej. W razie
uchybienia takiemu obowiązkowi, korespondencja wysłana na adres, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, będzie uważana za skutecznie doręczoną w dacie drugiej awizacji dokonanej przez
Pocztę Polską. To samo dotyczy sytuacji gdy strona nie odbierze przesyłki z jakiejkolwiek innej
przyczyny i zostanie to potwierdzone awizacją dokonaną przez Pocztę Polską.
5. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2019 roku.
6. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia bez wskazywania przyczyny, w szczególności w sytuacji gdy wyczerpaniu ulegną
środki przewidziane na realizację niniejszej umowy lub bieżąca działalność Zamawiającego nie
przyniesie wystarczających dochodów na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
7.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej
ze stron
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