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 Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

Numer sprawy: BZP-3942-34/2020 

 

(Wzór umowy)                                             

UMOWA NR BZP-….…/2020 
 

zawarta w dniu ……………… 2020 roku w Krakowie pomiędzy:    

 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie,  31-157 

Kraków, Plac Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie 

pełnomocnictwa Rektora Uczelni - prof. Stanisława Tabisza przez:  

Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego 

przy kontrasygnacie Z-cy Kwestora - mgr Hanny Dunajskiej 

zwaną dalej w niniejszej umowie „Zamawiającym”  

a   

Wykonawcą ……………….......…………… wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ……………… /CEIDG, posiadającym nr REGON 

………….., NIP …………………… reprezentowanym przez :  

…………………………………………………………………………………………………

………… *(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku 

wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną) 

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą                              

(w przypadku spółki cywilnej zamawiający uwzględni obydwu wspólników bądź ich 

pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: 

………………………....………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą 

…………........................................................…. z siedzibą  

………….................…………..…, REGON …………………….., NIP ……………………, 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do 

złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zawarto 

umowę o następującej treści: 
 

§ 1. 

 

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 

przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie programów SketchUp i Vray 

dla 5 pracowników Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki             

w Krakowie oraz dostarczenia gotowych materiałów dydaktycznych niezbędnych do 

przeprowadzenia szkolenia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie w ramach projektu „Zintegrowany Program 

Rozwoju ASP w Krakowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
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w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

4. Termin wykonania przedmiotu umowy: 21 - 25 września 2020 roku. 

 

§ 2. 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest w szczególności do: 

a) przeprowadzenia szkolenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy,  

b) dostarczenia uczestnikom szkolenia gotowych pakietów szkoleniowych w wersji 

papierowej, 

c) wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia,  

2.  Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie 

szczegółowych treści zajęć, 

b) powiadomienia uczestników o miejscu i terminie zajęć, 

c) akceptacji materiałów przygotowanych przez Wykonawcę. 

 

§ 3. 

Rozliczenie między stronami 

1. Łączne maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu 

niniejszej umowy wynosi maksymalnie ……….. PLN (słownie: …………..………), 

stanowiąc maksymalne zobowiązanie pieniężne Zamawiającego wobec Wykonawcy                     

z tytułu należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 1 lit. d) 

umowy. 

 

Usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy podlega zwolnieniu z podatku od towarów                

i usług VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 

grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków 

stosowania tych zwolnień (t. j. Dz. U. 2018 poz. 701 ze zm.). 

– dotyczy Wykonawcy będącego płatnikiem podatku VAT, 
 

Zamawiający zastrzega, że od wskazanej powyżej kwoty wynagrodzenia, potrąci kwotę 

stanowiącą wszelkie świadczenia, które powstaną po stronie Zamawiającego,  

w szczególności ewentualną zaliczkę na należny podatek dochodowy oraz ewentualnych 

składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

 – dotyczy Wykonawcy nie będącego płatnikiem podatku VAT. 

 

2. Łączne wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje całość prac wykonanych 

przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, w tym dostarczenie gotowych 

dedykowanych materiałów dydaktycznych, koszty wydania zaświadczeń 

potwierdzających ukończenie szkolenia. Koszty dojazdu oraz zakwaterowania trenera               

w Krakowie pokrywa Wykonawca. 

3. Wynagrodzenie, zostanie zapłacone przez Zamawiającego jednorazowo, na podstawie 

faktury końcowej/rachunku końcowego wystawionej/wystawionego przez Wykonawcę 

po przeprowadzeniu wszystkich zajęć objętych przedmiotem zamówienia, po 

dostarczeniu Zamawiającemu gotowych materiałów dydaktycznych oraz zaświadczeń 

oraz po podpisaniu przez Strony umowy oświadczenia stanowiącego potwierdzenie 
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wykonania przedmiotu umowy, zawartego w Załączniku nr 1 do umowy. 

4. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 30 dni, licząc od daty przedstawienia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury / wystawionego rachunku, przelewem 

na konto Wykonawcy wskazane na fakturze / rachunku.  

5. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym protokołem 

odbioru bez zastrzeżeń, zobowiązany jest dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę 

wraz z protokołem odbioru do siedziby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                 

w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13.  

6. W czasie obowiązywania zawartej z wyłonionym Wykonawcą umowy wysokość 

maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w drodze 

pisemnego aneksu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 

VAT do poszczególnych wykonanych usług stanowiących przedmiot umowy, które 

zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki 

podatku VAT – odpowiednio do tej zmiany. 

7. Miejscem płatności jest bank Zamawiającego, a za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany 

będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu            

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                           

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://efaktura.gov.pl/, 

w polu „referencja”, Wykonawca wpisze adres e-mail wskazany w treści § 5 ust. 4 lit. a) 

umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku 

rozliczeniowego, który został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista” – 

art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 

2020 poz. 106 ze zm.). 

10. W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej 

liście”, Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek 

wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

11. Wykonawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy 

służy mu wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

§ 4. 

Odpowiedzialność za naruszenie umowy 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn leżących wyłącznie 

po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia netto/ brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.   

2. W przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w tym nieprzeprowadzenia zajęć, a także w przypadku przeprowadzenia 

zajęć przez osoby inne niż wskazane przez Wykonawcę na zasadach określonych w § 5 

ust. 2 niniejszej umowy lub będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub 

https://efaktura.gov.pl/
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niestawienie się prowadzących na umówione zajęcia, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto/ brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego 

po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie 

stanowiące podstawę do ich naliczenia. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający 

wezwie pisemnie drugą Stronę do dokonania płatności w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania do zapłaty, przy czym niezależnie od powyższego, Zamawiającemu 

przysługuje uprawnienie do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Niezależnie od przewidzianych w umowie kar, w przypadku powstania szkody 

przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przy czym ww. kary umowne 

wskazane w ust. 1 i 2 powyżej mają charakter zaliczalny na poczet przedmiotowego 

odszkodowania uzupełniającego Wykonawcy wskazanego w ust. 12. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie nie wcześniej niż 7 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o zaistniałych poniższych okolicznościach oraz nie później niż do 

dnia faktycznej realizacji przedmiotu umowy, to jest: 

a) dowiedzenia się o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie 

wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 

b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy lub rozwiązanie Wykonawcy bez 

przeprowadzenia likwidacji, bądź nastąpi zakończenie prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Wykonawcę bądź wykreślenie Wykonawcy jako przedsiębiorcy                         

z CEIDG albo śmierć Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

c) w przypadku wskazanym w § 5 ust. 3 umowy. 

8. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. W przypadku zaistnienia przesłanek odstąpienia od umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia częściowego lub całkowitego. Zamawiający jest uprawniony 

do korzystania z tej części umowy, której odstąpienia nie dotyczy. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia w części, której odstąpienie nie dotyczy. 

11. Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar 

umownych. 

§ 5. 

Przedstawiciele Stron umowy 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innym osobie, niż 

wymieniona w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez zgody Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa będzie wykonywana z ramienia Wykonawcy przez trenera: 

…………………………………………………………………………………... 

3. Strony dopuszczają zmianę wykładowcy wskazanego w ust. 2, z przyczyn losowych, 

zdrowotnych lub innych umotywowanych pisemnie przyczyn, wskazanych przez 
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Wykonawcę, przy czym następca wykładowcy musi posiadać co najmniej doświadczenie 

i kwalifikacje zawodowe określone w Zaproszeniu, na zasadach i w trybie określonym                

w § 10 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy. 

4. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą: 

a) ze strony Zamawiającego: ……………, tel.:…………, email: ……………………… 

b) ze strony Wykonawcy: ……………, tel.:…………, email: ……………………… 

5. W przypadku, gdy niniejsza umowa wymaga dokonania uzgodnień pomiędzy Stronami, 

przyjmuje się, że do dokonania uzgodnień upoważnieni są ww. przedstawiciele Stron. 

Wszelka korespondencja wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być 

kierowana na wskazane w ust. 4 adresy e-mail.  
 

§ 6. 

Oświadczenia Wykonawcy i sposób realizacji usługi 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje do realizacji umowy 

i zobowiązuje się wykonać ją z najwyższą starannością. 

2. Na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta umożliwiająca sprawdzenie wzrostu 

kompetencji doskonalonych w trakcie przedmiotowych zajęć. 
 

§ 7. 

Informacje poufne i ochrona danych osobowych 

1. Strony zgodnie postanawiają, że informacje, dane i dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego oraz Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach niniejszej 

Umowy i oznaczone klauzulą przy przekazaniu w formie pisemnej jako „Informacja 

Poufna”, stanowią informacje poufne (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”). 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich 

Informacji Poufnych dotyczących Zamawiającego, w szczególności ma zakaz ich 

ujawniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Powyższy zakaz pozostaje w mocy 

również po wygaśnięciu Umowy przez okres 3 (trzech) lat od daty wygaśnięcia Umowy. 

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do informacji: 

a) podlegających ujawnieniu organowi państwowemu, właściwemu sądowi lub innemu 

podmiotowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

b) uzgodnionych na piśmie pomiędzy Stronami jako podlegające ujawnieniu. 

3. Odpowiednio Wykonawca i Zamawiający mają zakaz wykorzystywania Informacji 

Poufnych Zamawiającego i Wykonawcy zgromadzonych w związku z realizacją umowy 

w jakichkolwiek innych celach oraz w jakikolwiek inny sposób, aniżeli w celu  

i w związku z realizacją umowy. 

4. Strony mają zakaz udostępniania zgromadzonych Informacji Poufnych drugiej Strony lub 

danych osobowych uczestników zajęć jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że uzyskają 

na to pisemną zgodę drugiej Strony, z zastrzeżeniem ust. 2 lit. a) powyżej. 

5. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jako administrator danych 

osobowych, powierza Wykonawcy, jako Podmiotowi przetwarzającemu, na podstawie 

niniejszej umowy, w trybie art. 28 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. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1), dane osobowe do 

przetwarzania, na zasadach i w celu poprawnego wykonania niniejszej umowy, na czas 

jej trwania. Warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych określa załącznik              

do niniejszej Umowy. 
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§ 8. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczenie gotowych materiałów szkoleniowych 

niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia, wskazanych § 1 ust. 1, 

stanowiących element przedmiotu niniejszego zamówienia, nie narusza praw osób 

trzecich. 

§ 9. 

Siła wyższa 

1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec,  

a w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, epidemia choroby 

zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji 

społeczno-gospodarczej. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 

Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania 

umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas 

trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, przy czym Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, 

przy zachowaniu niezmiennej ceny, w szczególności w przypadku: 

a) zmiany terminu realizacji zamówienia wskazanego w § 1 ust. 4 umowy – ze względu 

na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące w szczególności 

kluczowych zmian w harmonogramie projektu mających na celu zapewnienie 

prawidłowej realizacji projektu, wynikających z procesu rekrutacji uczestników zajęć, 

oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny, w tym będące konsekwencją 

zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą w rozumieniu § 9. O zmianie 

terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej 

wskazanej w § 5 ust. 4 lit. b) umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem; 

b) zmiany dotychczasowego wykładowcy wskazanego w ofercie Wykonawcy, z przyczyn 

wskazanych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, przy czym rzeczona zmiana wykładowcy 

następuje na poniżej wskazanych zasadach i trybie: 

ba) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu odpowiednio umotywowany pisemny 

wniosek o zmianę wykładowcy (w oryginale, faxem lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej) – na co najmniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – prośbę 

o zmianę osoby dedykowanej do realizacji przedmiotu umowy, zawierający 

konkretną przyczynę planowanej zmiany, uprawdopodobnioną odpowiednimi 

dokumentami, 

bb) Zamawiający rozpatrując wniosek Wykonawcy jest uprawniony do wyrażenia 

pisemnej, uprzedniej zgody na zmianę wykładowcy albo nieuwzględnienia 

rzeczonego wniosku, w szczególności, gdy zmiana jest spowodowana innymi 

przyczynami niż wskazane w § 5 ust. 3 umowy, jak również w przypadku powzięcia 

przez Zamawiającego wątpliwości co do zasadności faktów wskazanych                           
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w uzasadnieniu wniosku. W razie odmowy Zamawiającego zmiany wykładowcy 

Wykonawca w terminie 2 (dwóch) dni od przekazania odmowy przedkłada 

Zamawiającemu propozycję nowej kandydatury, z uwzględnieniem powyżej opisanej 

procedury; 

c) zmiany formy przeprowadzenia zajęć ze stacjonarnej na elearningową, celem 

zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w zakresie dotyczącej przedmiotowego 

szkolenia objętego niniejszą umową, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę za 

pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w § 5 ust. 4 lit. b) umowy z co 

najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Szkolenie prowadzone w formie elearningowej 

zostanie przeprowadzone za pośrednictwem nieodpłatnie udostępnionej przez 

Wykonawcę platformy wirtualnej umożliwiającej przeszkolenie uczestników w liczbie 

wskazanej w Zaproszeniu, przy czym: 

ca) platforma mu być dostępna dla uczestników za pośrednictwem komputera 

osobistego z dostępem do Internetu. 

cb) dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji szkolenia wskazane w § 2 ust 1 

lit. b), c), d) oraz ust 2 lit. b) umowy zostaną sporządzone w formie 

elektronicznej. 

d) zmiany formy przeprowadzenia zajęć ze stacjonarnej na elearningową. 

2. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia, 

przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa, a w tym 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. U. UE L 2016 Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 

ze zm.). 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Załączniki do umowy:  

Załącznik – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

      Wykonawca                  Zamawiający 
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Załącznik do umowy 

ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,  

zwane dalej Zasadami 

§ 1. 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”, przetwarzanie danych osobowych.  

2. Zamawiający oświadcza, że w rozumieniu Rozporządzenia jest administratorem zbioru 

danych osobowych pod nazwą: pracownicy Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie, uczestnicy szkolenia stanowiącego przedmiot umowy, 

dane zwykłe.  

3. Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe z wyżej wymienionego zbioru,                   

w zakresie określonym w niniejszych Zasadach, i poleca Wykonawcy ich przetwarzanie. 

4. Wykonawca oświadcza, że profesjonalnie zajmuje się działalnością objętą zakresem 

Umowy oraz gwarantuje, że ma odpowiednią wiedzę, wiarygodność i zasoby dla jej 

realizacji. 

5.  W związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z Zasad żadnej ze Stron nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 

§ 2. 

Zakres i cel przetwarzania danych 
1. Wykonawca będzie przetwarzał następujące Dane: 

a) imię i nazwisko, 

b)  płeć, 

c) numer telefonu 

d)  adres e-mail, 

zwane dalej „Danymi”. 

2. Powierzone przez Zamawiającego Dane będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie  

w związku i w celu wykonania Umowy i w sposób zgodny z Zasadami. 

3. Dane będą przetwarzane przez Wykonawcę przy wykorzystaniu systemów 

informatycznych lub w wersji tradycyjnej (papierowej), wyłącznie w celu prawidłowej 

realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uprawniony jest do wykonywania na Danych jedynie takich operacji, które 

są niezbędne do prawidłowego i należytego wykonywania Umowy, a w szczególności 

do: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie 

lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub 

łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
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§ 3. 

Sposób wykonania Zasad  
1. Wykonawca w każdym przypadku będzie dokonywał przetwarzania Danych wyłącznie 

zgodnie z przepisami prawa, Zasadami oraz dobrymi praktykami stosowanymi                         

w dziedzinie ochrony danych osobowych. Strony przez przepisy prawa rozumieją 

wszelkie akty prawa krajowego i europejskiego obowiązujące Zamawiającego i 

Wykonawcę teraz lub w przyszłości, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które 

nastąpią w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, zwane dalej „Aktami Prawnymi”. 

2. Wykonawca oświadcza, iż prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania oraz 

dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami 

umożliwiającymi przetwarzanie Danych zgodnie z Rozporządzeniem. Wykonawca 

zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych Danych, do ich zabezpieczenia 

poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanym z przetwarzaniem Danych, w szczególności wynikającemu z 

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, 

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  

3. Do przetwarzania Danych Wykonawca dopuści jedynie osoby, które: 

1) zostały przeszkolone przez Wykonawcę z tematyki ochrony danych osobowych; 

2) posiadają indywidualne upoważnienia do przetwarzania Danych nadane przez 

Wykonawcę; 

3) zobowiązały się w formie pisemnej do przestrzegania zasad ochrony danych 

osobowych, w tym do bezterminowego zachowania poufności treści Danych, jak 

również sposobów ich zabezpieczania, oraz oświadczyły, iż znają obowiązujące 

przepisy prawa. 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania Danych wyłącznie w celu i w zakresie 

określonym Zasadami. 

2. Wykonawca będzie prowadził ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych,  

w tym mających dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane są Dane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom nieupoważnionym informacji  

o Danych, zwłaszcza o środkach ochrony i zabezpieczeniach stosowanych w odniesieniu 

do Danych przez niego lub Zamawiającego. 

4. W razie potrzeby Zamawiający może wydać Wykonawcy szczegółowe zalecenia 

dotyczące przetwarzania Danych zgodnie z Zasadami, zwłaszcza dotyczące 

zabezpieczenia Danych, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zastosować się do 

zaleceń Zamawiającego. 

5. W miarę możliwości Wykonawca udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie 

niezbędnym do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wszelkich informacji 

niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków Wykonawcy wynikających  

z Aktów Prawnych, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia żądania; 

2) niezwłocznego, skutecznego poinformowania Zamawiającego o: 

a) każdym przypadku naruszenia ochrony Danych, tj. wszelkich sytuacjach 
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stanowiących naruszenie Aktów Prawnych lub Zasad, zwłaszcza mogących 

skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie 

Aktów Prawnych (w tym o naruszeniu tajemnicy Danych lub ich niewłaściwego 

wykorzystania), nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia danego 

zdarzenia. Powiadomienie powinno być dokonane drogą elektroniczną adres  

e-mail Zamawiającego i opisywać charakter naruszenia oraz kategorie danych, 

których naruszenie dotyczy, 

b) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia Danych właściwemu 

organowi publicznemu,  

c) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza,  

w zakresie przetwarzania jej Danych, powstrzymując się jednocześnie od 

odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez 

Zamawiającego, 

d) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania Danych, 

e) jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

Danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

Danych, w szczególności prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Wykonawca umożliwi upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dokonanie  

w godzinach pracy Wykonawcy sprawdzenia w formie audytu (inspekcji) stanu ochrony  

i bezpieczeństwa Danych, pod kątem zgodności przetwarzania z Aktami Prawnymi oraz 

postanowieniami Zasad. 

8. Wykonawca ma obowiązek współdziałać z przedstawicielami Zamawiającego  

w czynnościach sprawdzających, o których mowa w ust. 7. 

9. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować swoich pracowników o obowiązkach 

wynikających z Aktów Prawnych oraz z Zasad. 

 

§ 5. 

Powierzenie wielopoziomowe 

1. Wykonawca może powierzyć Dane do dalszego przetwarzania innemu podmiotowi 

przetwarzającemu tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Podwykonawca Wykonawcy musi spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę w celu wykonania Zasad. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się  

z obowiązków spoczywających na podwykonawcy. 

4. Przekazanie powierzonych Danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej może nastąpić tylko na pisemne polecenie Zamawiającego.  

W przypadku posiadania takiego obowiązku prawnego przez Wykonawcę, Wykonawca 

powiadamia o tym Zamawiającego przed rozpoczęciem przetwarzania. 

 

§ 6. 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia 

audytu lub inspekcji w formie pisemnej (dozwolona wersja elektroniczna) na 
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przynajmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem takiego sprawdzenia. 

Zamawiający dołoży starań, aby czynności wykonywane w ramach audytu lub inspekcji 

nie zakłócały działalności Wykonawcy oraz nie naruszały przyjętych przez Wykonawcę 

środków technicznych i organizacyjnych przetwarzania Danych, w tym w szczególności 

Polityki ochrony Danych, przy czym to zastrzeżenie nie może stanowić skutecznej 

podstawy do ograniczenia Zamawiającemu dostępu powierzonych Wykonawcy Danych 

w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 Zasad. 

2. Upoważnieni w formie pisemnej przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do 

wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane oraz żądania od Wykonawcy 

udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych.  

3. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 1, przedstawiciel Zamawiającego 

sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. 

Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty 

jego podpisania przez Strony. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń 

pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa 

przetwarzania Danych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 7. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego lub innych 

podmiotów i osób powstałą w wyniku przetwarzania Danych: 

a) niezgodnie z Rozporządzeniem lub innymi Aktami Prawa w zakresie dotyczącym 

Przetwarzającego, lub 

b) niezgodnie z Zasadami, lub  

c) bez zgodnego z prawem polecenia Zamawiającego albo wbrew takiemu poleceniu.  

2. W zakresie, w jakim zgodnie z Rozporządzeniem za szkodę osoby, której dane dotyczą, 

odpowiadają Zamawiający i Wykonawca, ich odpowiedzialność wobec tej osoby jest 

solidarna. 

§ 8. 

Okres obowiązywania Zasad i warunki zakończenia współpracy 
1. Wykonawca przetwarza Dane na podstawie Zasad na czas określony tj. na czas 

obowiązywania Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, 

jeżeli:  

1) Wykonawca wykorzystał Dane w sposób niezgodny z Zasadami, w szczególności 

udostępnił Dane osobom nieupoważnionym, 

2) Wykonawca powierzył przetwarzanie Danych podwykonawcy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego lub nie poinformował Zamawiającego o przekazywaniu Danych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,  

3) w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawniony organ zostało stwierdzone, 

że Wykonawca przetwarza Dane z naruszeniem Aktów Prawnych i Wykonawca nie 

zaprzestał niewłaściwego przetwarzania Danych,  

4) Zamawiający stwierdził nieprawidłowości w przetwarzaniu Danych lub naruszenie 

Zasad, a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunął 

uchybień, 

5) Wykonawca zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Zasad,  

a w szczególności o niespełnianiu wymagań określonych w § 3. 

3. Zakończenie przetwarzania Danych na podstawie Zasad przez Uczelnię jest 
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równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy na warunkach w niej przewidzianych. 

4. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca niezwłocznie zwróci 

Zamawiającemu wszelkie materiały lub nośniki z Danymi, które pozostają w dyspozycji 

jego i podwykonawców oraz podejmie stosowne działania, mające na celu 

wyeliminowanie możliwości dalszego przetwarzania Danych, i usunie Dane w sposób 

uniemożliwiający ich odtworzenie z wszelkich posiadanych przez siebie  

i podwykonawców nośników informacji (w tym również z kopii zapasowych),  

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku, gdy prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują Wykonawcy 

lub podwykonawcy przechowywanie Danych przez okres wskazany w tych przepisach, 

Wykonawca lub podwykonawca mają prawo przechowywać Dane wyłącznie w zakresie 

koniecznym do wykonania tego obowiązku prawnego. 

6. Zwrot, o którym mowa w ust. 4, odbędzie się na podstawie sporządzonego przez Strony  

w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach protokołu zwrotu, podpisanego przez ich 

upoważnionych przedstawicieli. W protokole odnotowuje się, czy, w jakim zakresie  

i przez jaki okres właściwe przepisy prawa nakazują Wykonawcy przechowywanie 

Danych. 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Zasadami zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia, a także inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

2. Wszelkie zmiany Zasad wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Zasad będzie lub stanie się nieważne lub 

bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień 

Zasad. Po podjęciu wiedzy w przedmiocie nieważności jakichkolwiek postanowień 

Zasad, Strony niezwłocznie sporządzą pisemny aneks do Umowy, którym uchylą 

wadliwe postanowienia i w razie konieczności zastąpią je nowymi. 

4. Wszystkie spory, nieporozumienia, czy roszczenia wynikłe lub powstałe w związku  

z wykonywaniem Zasad, Strony będą starały się rozwiązać polubownie. Gdy polubowne 

rozstrzygnięcie nie zostanie osiągnięte, wszelkie spory wynikające z Zasad będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Uczelni. 

 
 


