Załącznik nr 3
WZÓR
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”
dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
UMOWA
zawarta w dniu ...................................... 2019r. w Kielcach pomiędzy:
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790,
REGON: 291009372,
- Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce,
reprezentowanym przez:
..............................................................................................
..............................................................................................
przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu – Głównego Księgowego Agnieszki
Trepki na mocy upoważnienia z dnia 01.07.2013r.
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
....................................................... z siedzibą w …………………………………, wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:
……………………….., REGON: …………………………
reprezentowanym przez:
......................................................................................................
…………………………………………………………………..
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
.................................................... z siedzibą w ...........................................................................,
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................................
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..........................., NIP:
............................................................, REGON: ...................................................,
reprezentowanym przez:
........................................................................................................
........................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiot zamówienia płatny z działu 801 rozdziału 80195 paragrafu 4307 oraz 4309
Wartość usługi poniżej 30.000 euro – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcę
wyłoniono w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym
w Kielcach z dnia 8 lipca 2015 roku oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego ”
nr. RPSW.08.05.01-26-0022/19-00

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu studiów
podyplomowych na kierunku:
Część 1 – LOGISTYKA lub ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM lub inny pokrewny kierunek
zgodny z OPZ – min. 300h*,
Część 2 – GASTRONOMIA lub inny pokrewny kierunek zgodny z OPZ – min. 360h, w tym 90h
zajęć praktycznych*,
Część 3 – DIETETYKA lub DIETETYKA I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA lub inny pokrewny
kierunek zgodny z OPZ – min. 200h*,
zgodnie z Rozeznaniem rynku znak: SR-II.272.2.415.2019 oraz ofertą Wykonawcy z dnia
………………r., a także przepisami prawa, obowiązującymi w tym zakresie. Rozeznanie rynku
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zaś oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
2. Studia podyplomowe będą realizowane dla:
Część 1 – 2 nauczycieli (+/- 1 osoba)*
Część 2 – 2 nauczycieli (+/- 1 osoba)*
Część 3 – 1 nauczyciela (+ 1 osoba)*
3. Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby uczestników studiów.
§2
Termin realizacji umowy
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021r. wg
uzgodnionego przez Strony i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu. Harmonogram po
zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowić Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
§3
Ogólne reguły wykonywania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom studiów wyznaczonym przez Zamawiającego
naukę na studiach podyplomowych o kierunku …………...* według zasad określonych w Regulaminie
Studiów w Uczelni, a po spełnieniu przez uczestników studiów wszystkich wymaganych warunków –
wydać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do
zapoznania uczestników studiów z Regulaminem Studiów i przestrzegania jego postanowień, a także
uchwał i zarządzeń organów uczelni, wydawanych na podstawie odpowiednich przepisów.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz niezbędną wiedzę do należytego
przeprowadzenia studiów podyplomowych objętych przedmiotem umowy, jaką można oczekiwać od
profesjonalisty oraz że przedmiot umowy w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz
egzaminu będzie realizowany na terenie miasta (adres): ………………..
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) program studiów jest zgodny z regulacjami prawa, dotyczącymi szkolnictwa wyższego,
2) zatrudnia kadrę nauczycieli akademickich o wysokich kwalifikacjach w celu realizacji programów
studiów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku konieczności
zastąpienia, spowodowanej ważnymi wydarzeniami losowymi, osoby realizującej przedmiot
umowy, Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie przed rozpoczęciem zajęć, do
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poinformowania o zdarzeniu Zamawiającego oraz zadbania, aby osoba zastępująca miała
doświadczenie i kwalifikacje równe osobie zastępowanej,
3) zapewnia organizację i obsługę administracyjną procesu kształcenia, materiały dydaktyczne,
4) zajęcia w ramach studiów będą odbywać się w weekendy (sobota – niedziela).
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) przeprowadzenia studiów podyplomowych dla skierowanych przez Zamawiającego nauczycieli
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, zgodnie
z wymaganiami programowymi i organizacyjnymi określonymi w Rozeznaniu rynku, w terminie
i miejscu określonym w umowie;
2) zapewnienia sal wykładowych i sprzętu dydaktycznego, spełniającego standardy realizacji zajęć
w ramach studiów podyplomowych;
3) zapewnienia uczestnikom studiów odpowiednich materiałów szkoleniowych, zgodnie ze
standardami obowiązującymi na danym kierunku studiów podyplomowych;
4) powiadamiania uczestników studiów o zmianie harmonogramu studiów, po zatwierdzeniu tych
zmian przez Zamawiającego, najpóźniej na 3 dni robocze wcześniej przed planowanymi zajęciami;
5) wystawienia uczestnikom studiów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które będą
zawierać spis wszystkich przedmiotów;
6) przekazania Zamawiającemu po zakończeniu studiów podyplomowych następującej dokumentacji:
 listy z podpisami uczestników, potwierdzające obecność na każdych zajęciach,
 harmonogramu zajęć,
 tematyki każdego spotkania z podpisem osoby prowadzącej podczas każdych zajęć,
 kserokopii wydanego świadectwa,
 programu studiów;
7) właściwego udokumentowania przebiegu studiów podyplomowych:
 Wykonawca będzie prowadzić kontrolę realizacji programu studiów i obecności uczestników
studiów na zajęciach,
 Wykonawca przeprowadzi wszystkie przewidziane programem studiów egzaminy i zaliczenia;
8) ochrony danych osobowych uczestników studiów oraz wszelkich informacji, na podstawie których,
w sposób choćby pośredni, jest możliwe określenie tożsamości tych osób – zgodnie z przepisami
ustawy RODO.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia uczestników
studiów.
Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do
informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej realizacji
świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego
sposobu realizacji świadczenia.
§4
Wynagrodzenie
Strony ustalają, iż za wykonanie usługi objętej przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w wysokości:
Część 1* – kwota: …………. zł brutto, słownie złotych brutto: ………...……………… /100,
zawierająca należny podatek VAT w stawce ……%, w tym:
 wartość za 1 osobę: …………. zł brutto, słownie złotych brutto: ………...……………… /100.
Liczba semestrów na studiach: …
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Część 2* – kwota: …………. zł brutto, słownie złotych brutto: ………...……………… /100,
zawierająca należny podatek VAT w stawce ……%, w tym:
 wartość za 1 osobę: …………. zł brutto, słownie złotych brutto: ………...……………… /100.
Liczba semestrów na studiach: …
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Część 3* – kwota: …………. zł brutto, słownie złotych brutto: ………...……………… /100,
zawierająca należny podatek VAT w stawce ……%, w tym:
 wartość za 1 osobę: …………. zł brutto, słownie złotych brutto: ………...……………… /100.
Liczba semestrów na studiach: …
Wartość zamówienia określona w ust. 1 może ulec zmianie ze względu na liczbę uczestników studiów
obliczoną na podstawie ceny jednostkowej, zadeklarowanej w ofercie.
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia szczegółowo określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
będącego integralną częścią Rozeznania rynku.
§5
Warunki płatności
Strony ustalają następujący system rozliczeń: wynagrodzenie będzie wypłacone w formie przelewu na
rachunek bankowy numer ………...……....… w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielnej płatności (split payment)
zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem umożliwiającym
płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 3 powyżej,
opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego
płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie określonym
w ust. 1 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek,
jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 1 nie będzie znajdował się
w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym
w ust. 1.
W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 1 nie stanowi
dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone jako iloczyn uczestników studiów i ryczałtowej ceny
jednostkowej brutto za jedną osobę, zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy. Rozliczenie za realizację
przedmiotu umowy będzie następować semestralnie „z góry” przed każdym semestrem na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wysokość wynagrodzenia na poszczególnych fakturach
będzie podzielona równo, zgodnie z liczbą semestrów podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego faktury VAT jest pisemne potwierdzenie przez
Wykonawcę przyjęcia …* osób na studia podyplomowe na kierunku ……………….*
Na fakturze VAT będą uwidocznione następujące dane:
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790,
REGON: 291009372
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Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce.
10. Kwota zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 1 jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Zamawiający zastrzega, że wypłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu środków finansowych na
ten cel od Instytucji Zarządzającej.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 1
powyżej, do momentu wpływu transzy środków finansowych na konto Zamawiającego od Instytucji
Pośredniczącej. Z tego powodu Wykonawca nie będzie żądał odsetek i odszkodowań za ewentualną
zwłokę w terminie płatności. Po otrzymaniu środków Zamawiający ureguluje zaległe płatności
w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego.
13. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu
umowy, tj. za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 umowy w stosunku do uzgodnionego
harmonogramu w wysokości 1% łącznej wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy
dzień zwłoki w danej części zamówienia, której zwłoka dotyczy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia Zamawiającego od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% łącznej wartości
brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy za daną część zamówienia, której odstąpienie dotyczy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.
Kary podlegają kumulacji w poszczególnych częściach, a ich łączna wysokość nie może przekroczyć
kwoty 20% łącznej wartości brutto umowy w danej części zamówienia.
Zapłata naliczonych kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po
uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych w tym zakresie.

§7
Odstąpienie od umowy
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca jest
uprawniony do zapłaty za wykonaną część umowy,
b) nastąpi znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn i nie
podejmuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
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e) jeżeli Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
f) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości lub terminów określonych wg uzgodnionego przez strony harmonogramu,
g) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich,
h) jeżeli łączna wysokość kar umownych osiągnie kwotę 20% łącznej wartości brutto umowy w danej
części zamówienia.
Odstąpienie od umowy będzie przysługiwać Zamawiającemu w przypadku zrealizowania przedmiotu
umowy, który nie będzie spełniał wymagań zawartych w Rozeznaniu rynku oraz ofercie złożonej przez
Wykonawcę.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu
terminu na zapłatę faktury, określonego w umowie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 12.
Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia
i powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy nie pozbawia Stron prawa do żądania kar umownych.
W wypadku odstąpienia od umowy, zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół w zakresie liczby godzin przeprowadzonych w ramach studiów
podyplomowych według stanu na dzień odstąpienia, stanowiący podstawę do zapłaty
wynagrodzenia,
b) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie za zrealizowane godziny
w ramach studiów podyplomowych, zgodnie z ustaleniami protokołu, o którym mowa w ust. 7 lit.
a) powyżej,
c) w sprawach spornych Strony sporządzają odrębny protokół rozbieżności.

§8
Zmiana postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w przypadku:
a) zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób skierowanych na studia podyplomowe o:
 w Części 1 +/- 1 osobę*,
 w Części 2 +/- 1 osobę*,
 w Części 3 + 1 osobę*;
b) wystąpienia okoliczności losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć, a których
konsekwencją będzie brak możliwości kontynuowania studiów przez wskazane osoby,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych osób w trakcie trwania realizacji
przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie jeszcze zrealizowane 30% programu i nowe osoby będą
miały prawo do zaliczenia dotychczasowego materiału;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę,
których nie można było wcześniej przewidzieć;
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d) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług w zakresie stanowiącym
przedmiot umowy;
e) zmiany danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu);
f) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu pod rygorem ich
nieważności.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie zawierające
opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
4. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§9
Przedstawiciele Stron
Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: ……………………...., tel.: ………, e:mail: ………………….
2) ze strony Wykonawcy: ….………………………., tel.: ………, e:mail: ………………….
§ 10
Poufność informacji
1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim, bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony, informacji o warunkach niniejszej umowy na zasadach określonych
w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy:
a) informacji powszechnie znanych,
b) udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatków, organów kontrolnych
oraz wynikających z obowiązków informacyjnych w zakresie przewidzianym przez prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
c) obowiązku udzielania organom i instytucjom do tego upoważnionym informacji związanych
z realizacją projektu pn.: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”,
d) informacji udostępnianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
§ 11
Obowiązek Wykonawcy
Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:
− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że dysponuje już tymi
informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),
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− obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio pozyskał,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO,
− w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownego
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO.
W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do
dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie.
§ 12
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016r. 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. U. UE. L. z 2016r. poz. 119, str. 1), dalej zwany „RODO”, informuję, że:
1. W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiat
Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez Starostę Kieleckiego z siedzibą
przy ulicy Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce.
2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu
zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
4. Pani/Pana dane zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby
lub podmioty, którym na wniosek w przypadkach przewidzianych przepisami prawa będzie
udostępniona dokumentacja postępowania. Państwa dane osobowe będą publikowane na stronie BIP
Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym podmiotom wyłącznie
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych
przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi, obowiązującymi u Zamawiającego. Okres
przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
roszczeniami.
8. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem,
iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani
zmianą postanowień umowy oraz postanowień postępowania wraz z Załącznikami,
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 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z zastrzeżeniem,
iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom międzynarodowym.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 13
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, zaś jeden dla Wykonawcy.
Integralną częścią niniejszej umowy są Załączniki do umowy:
1) nr 1 – Rozeznanie rynku znak: SR-II.272.2.415.2019,
2) nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia …………..,
3) nr 3 – Harmonogram studiów.

*uzupełnić zgodnie z wynikami rozeznania rynku

Zamawiający

Wykonawca
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