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                                                                                                                                  Załącznik nr 3 
2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

         04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 

Egz. … 

 

WZÓR 

UMOWA USŁUGI NR ………….. 

zawarta w dniu …………… w Warszawie 

pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCY:  SKARB PAŃSTWA – 2 Regionalna Baza Logistyczna 

04 – 470 Warszawa, ul. Marsa 110 

NIP: 952-20-99-597  REGON: 142665904 

Adres e-mail: 2rblog@ron.mil.pl 

reprezentowany przez: 

Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej  

…………………………………………………………………………….…….. 

a 

WYKONAWCA:  

Nr telefonu:  ; Nr fax.:  

Adres e-mai:  

NIP: ; REGON:  

reprezentowany przez: 

k- Właściciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowę zawarto w wyniku:     

 

mailto:2rblog@ron.mil.pl
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§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji usługę 

przeprowadzenia szkolenia z zakresu Kursu KPP (Kursu Kwalifikowanej Pierwszej 

Pomocy) dla żołnierzy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, określoną  

w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część umowy  

(Załącznik nr 1) w ilościach: 

Lp. Wyszczególnienie Ilość  

1. Kurs KPP 
1  

(dla 100 żołnierzy) 

2. WYKONAWCA oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej umowy zgodnie  

ze złożoną ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością  

i etyką zawodową. 

3. WYKONAWCA opracuje Szczegółowe Programy Szkolenia, które będą stanowiły 

własność ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 2. 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty 

na rzecz WYKONAWCY wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.  

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT. 

Wartość netto: ….. zł. 

Słownie: ….. zł. 

Wartość podatku VAT: zwolniona. 

Wartość brutto: ….. zł. 

Słownie: ….. zł. 

3. Do dnia wygaśnięcia umowy będzie obowiązywała stała wartość przedmiotu umowy, 

która nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 3. 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 12.12.2020 r. 
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2. Przyjęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń całości niewadliwego 

przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone 

podpisaniem „Protokołu przyjęcia-przekazania” przez strony. 

3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: w siedzibie 2. RBLog. lub WYKONAWCY.  

4. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych możliwość przeszkolenia pojedynczych 

osób poza ustalonymi terminami w lokalu prowadzącego szkolenie. Przeprowadzenie 

tego typu szkolenia nie spowoduje przekroczenia limitu osób podlegających 

przeszkoleniu określonych w §1 ust. 1 oraz nie spowoduje zmiany kwoty 

wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanej w §2 ust. 2. 

5. Koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia pokrywa WYKONAWCA. 

 

§ 4. 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Odbiór nastąpi po zakończeniu usługi, dostarczeniu list obecności i wystawieniu 

zaświadczeń o odbyciu szkolenia dla uczestników oraz rejestru wydanych 

zaświadczeń. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek 

stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni. 

4. W razie zaistnienia okoliczności określonych w ust. 3 za datę wykonania przedmiotu 

umowy zostanie uznana data usunięcia wszelkich wad i usterek. 

 

§ 5. 

RĘKOJMIA 

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie dotyczącym rękojmi stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

§ 6. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. ZAMAWIAJĄCY ureguluje należność w terminie do 30 dni od daty otrzymania: 

1) oryginału poprawnie wystawionej faktury. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, muszą być dostarczone do siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 7 dni od daty zakończenia  realizacji szkoleń.  
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3. Termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia  

do ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa  

w ust. 1. 

4. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 lub jego błędne 

wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub 

wyjaśnienia. 

5. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany  

przez WYKONAWCĘ. 

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty, w banku 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 7. 

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI 

WYKONAWCA nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności należnych  

od ZAMAWIAJĄCEGO (cesja), bez jego uprzedniej zgody, wyrażonej na piśmie  

pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

KARY UMOWNE 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCEMU 

przysługują kary umowne: 

1) Kara umowna w wysokości 15 % wartości brutto niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy przysługuje ZAMAWIAJĄCEMU w razie odstąpienia  

lub wypowiedzenia umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn niezależnych 

od ZAMAWIAJĄCEGO. 

2) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 

15% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy,  

gdy Zamawiający odstąpi lub wypowie w całości lub części ze skutkiem  

ex nunc umowę z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,  

w tym z powodu wad wykonanego przedmiotu umowy. 

3) Ponadto WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne  

w wysokości:  
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a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy wykonanego z wadami  

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, ale nie więcej  

niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy wykonanego z wadami, 

b) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy niezrealizowanego  

w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej  

niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy niezrealizowanego  

w terminie, 

c) 0,2 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy  

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek 

zobowiązania określonego w §5 (gwarancja), ale nie więcej niż 15 % 

wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy w części lub całości przez 

ZAMAWIAJĄCEGO przysługuje mu wyłącznie roszczenie o zapłatę kary umownej 

za odstąpienie. Kara zostanie  naliczona za zdarzenie, które stanowiło podstawę  

do odstąpienia. Poprzednio ustalona kara za opóźnienie podlega zaliczeniu  

na poczet kary za odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

3. WYKONAWCA wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących  

mu od ZAMAWIAJĄCEGO o wysokość naliczonych kar umownych. 

4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY. WYKONAWCA oświadcza,  

że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, 

powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, 

z przysługujących mu należności. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia 

obliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 

ZAMAWIAJĄCY wystawi WYKONAWCY notę zawierającą naliczenie kar 

umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres 

WYKONAWCY wskazany w umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją 

WYKONAWCY pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany  

na wstępie umowy lub faxem z zastrzeżeniem §13. ust. 3. Strony ustalają, że terminem 

wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy 

jest dzień wystawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO noty księgowej obciążającej 

stronę z tytułu tych kar umownych 

5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. 
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§ 9. 

WYPOWIEDZENIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc 

(w całości bądź części) jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym: 

1) w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez 

WYKONAWCĘ lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, 

2) w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 7. 

2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadkach określonych  

w ust. 1 w terminie do 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

wskazanych w umowie jako przyczyny odstąpienia, jednak nie później  

niż do dnia 31.12.2020 roku. 

3. W przypadku zwłoki WYKONAWCY w wykonaniu zobowiązania w terminie 

określonym w §3 ust. 1 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo jednostronnego 

odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, przewidzianych w §8. Odstąpienie 

od umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania  

(lex comissoria - art. 492 Kodeksu Cywilnego). 

4. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej  

pod rygorem nieważności. 

5. W sytuacji skorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z uprawnień do odstąpienia  

od umowy ZAMAWIAJĄCY złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu 

skierowane do WYKONAWCY i niezależnie od wysłania tego oświadczenia  

do WYKONAWCY listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

WYKONAWCY wskazany w umowie, przekaże je WYKONAWCY pocztą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem  

na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem §13 ust. 3. Strony ustalają, że 

terminem w jakim WYKONAWCA uzyskał wiedzę o złożonym  

przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień 

wysłania tego oświadczenia WYKONAWCY pocztą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany  

w komparycji nr faxu z zastrzeżeniem §13 ust. 3. Powyższe uprawnienia  

nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie 

WYKONAWCY 
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§ 10. 

AUTORSKIE MAJĄTKOWE PRAWA DO UTWORU 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść 

na ZAMAWIAJĄCEGO w ramach wynagrodzenia określonego §2 wszystkie 

autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, stanowiących utwory  

(w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(dalej, jako „Utwory”) oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do utworu na wykonywanie zależnych praw autorskich  

do tych Utworów w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu poprzez wytwarzanie, za pomocą 

dowolnej techniki, egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego  

oraz techniką cyfrową, 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części, 

3) rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utworu  

lub jakiejkolwiek jego części, a także publiczne udostępnianie Utworu  

lub jakiejkolwiek jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć  

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakiekolwiek  

inne zmiany w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, 

która tych zmian dokonała. 

2. Przejście na ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw majątkowych do poszczególnych 

Utworów oraz wyłącznych praw zezwalania na wykonywanie zależnych  

praw autorskich nastąpi w momencie zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy 

zgodnie z § 2.  

3. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworów w ramach 

wynagrodzenia o którym mowa w § 2 WYKONAWCA przenosi na 

ZAMAWIAJĄCEGO prawo własności wszystkich nośników i egzemplarzy 

Utworów. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i wyłącznych praw zezwalania  

na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w poprzednich 
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ustępach, następuje bez ograniczeń terytorialnych, na cały czas ich trwania  

na zasadach wyłączności. 

5. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEGO, że w chwili odbioru przedmiotu 

zamówienia będzie dysponował wszystkimi prawami własności intelektualnej  

do Utworów oraz uprawnieniem do wykonywania wyłącznych praw zezwalania  

na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych Utworów oraz że wykonanie 

przedmiotu Umowy nie naruszy żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich 

i nie jest oraz nie będzie w przyszłości przedmiotem roszczeń osób trzecich. 

Odpowiedzialność WYKONAWCY za to, że prawa, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, rzeczywiście mu przysługują, oparta jest na zasadzie ryzyka. 

6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec 

ZAMAWIAJĄCEGO w związku z naruszeniem praw, o których mowa  

w poprzednim ustępie, WYKONAWCA zobowiązuje się podjąć wszelkie działania 

mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty 

7. W razie pojawienia się odrębnych pól eksploatacji niż wymienione w niniejszej 

Umowie, WYKONAWCA przyznaje ZAMAWIAJĄCEMU prawo pierwszeństwa 

do zawarcia umowy upoważniającej do eksploatacji Utworu na tych nowych polach. 

Opisane wyżej prawo będzie realizowane na zasadach określonych dla prawa 

pierwokupu w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 11. 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej,  

w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana 

jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy  

wraz z ich uzasadnieniem.  

 

§ 12. 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. ZAMAWIAJĄCY powierza 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 (RODO 
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/ogólne rozporządzenie o ochronie danych). WYKONAWCY przetwarzanie danych 

osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 

2. Informacją w rozumieniu umowy są wszelkie informacje, dokumenty  

lub dane przekazane WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO, uzyskane  

przez WYKONAWCĘ w związku z realizacją umowy oraz wytworzone  

przez WYKONAWCĘ na potrzeby realizacji umowy wykonawczej, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje tylko w celu wynikającym z przedmiotu 

umowy przedstawionego w §1. 

4. Informacje stanowią własność 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.  

5. WYKONAWCA może przetwarzać powierzone mu przez ZAMAWIAJĄCEGO 

informacje tylko przez okres obowiązywania Umowy.  

6. WYKONAWCA będzie przetwarzać powierzone dane osobowe zwykłych kategorii 

pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w następującym zakresie: imion nazwisk, 

telefonów kontaktowych, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

stanowiska służbowego itp. 

7. WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich 

informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania 

Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.  

8. WYKONAWCA zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetwarzania danych 

osobowych do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji,  

a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem  

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  

z naruszeniem postanowień umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

9. WYKONAWCA zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności  

w celu zabezpieczenia informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy  

przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem stronie 

trzeciej zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 10) osobom trzecim bądź do państw 

trzecich na podstawie Rozdziału V RODO. 

10. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie 

bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy 

informacji, także przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę  

i podwykonawców.  



                     
 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, numer referencyjny: 1500/RZ/2020 
Strona 10 z 15 

11. WYKONAWCA może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy 

których wykonuje Umowę i podwykonawcom, którym będą one niezbędne  

do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć 

do nich dostęp dla celów wykonania Umowy. 

12. Osoby skierowane przez WYKONAWCĘ do realizacji Umowy zobowiązane  

są przed przystąpieniem do jej wykonania do podpisania zobowiązania  

do zachowania poufności informacji. Podpisane zobowiązanie należy  

przed przystąpieniem do realizacji Umowy przekazać ZAMAWIAJĄCEMU. 

13. WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich,  

jak i wobec ZAMAWIAJĄCEGO, za szkody powstałe w związku  

z niewykonywaniem lub nienależytą realizacją obowiązków dotyczących informacji. 

14. WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 24 godzin do powiadamiania  

i raportowania Zamawiającemu o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu 

informacji lub o naruszeniu poufności informacji: 

- na adres e-mail: 2rblog.iod@ron.mil.pl 

15. WYKONAWCA zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy  

w terminie 14 dni kalendarzowych do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich 

informacji, wraz z nośnikami, a w przypadku utrwalenia przez WYKONAWCĘ 

informacji – usunięcia z nośników tych informacji, w tym również sporządzonych 

kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich dokumentów i danych mogących 

posłużyć do odtworzenia, w całości lub części informacji. WYKONAWCA  

złoży ZAMAWIAJĄCEMU na tę okoliczność stosowne oświadczenie. 

16. WYKONAWCA nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać  

w celach niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom 

trzecim (podpowierzenie), bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej 

wiadomości lub nie są publicznie dostępne.  

17. WYKONAWCA zobowiązany jest:  

1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu  

są przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji 

danych, 

2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy 

informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń. 

18. WYKONAWCA odpowiada za szkodę wyrządzoną ZAMAWIAJĄCEMU  
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przez nieuprawnione ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie 

do zbycia informacji otrzymanych od ZAMAWIAJĄCEGO wbrew postanowieniom 

Umowy. Zobowiązanie to wiąże WYKONAWCĘ również po rozwiązaniu  

lub wygaśnięciu Umowy, bez względu na przyczynę (w tym też na podstawie 

wypowiedzenia lub odstąpienia).  

19. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami 

skierowanymi do ZAMAWIAJĄCEGO w związku z naruszeniem  

przez WYKONAWCĘ powierzonych mu informacji (również jeśli skutkiem  

tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), WYKONAWCA 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem 

roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania  

oraz kosztów obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania  

do zapłaty. 

20. WYKONAWCA zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną 

ochronę danych osobowych, zgodnie z postanowieniami 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 (RODO), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

21. WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem,  

wiedzą i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie 

danych osobowych w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym należytymi 

zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych.  

22. WYKONAWCA zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych  

w celach innych niż określone w umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie  

w miejscu wskazanym w umowie.  

23. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli  

u WYKONAWCY w zakresie poprawności przetwarzania i zabezpieczenia danych 

osobowych objętych umową, a WYKONAWCA udostępnia ZAMAWIAJĄCEMU 

wszelkie informacje niezbędne do spełnienia obowiązków określonych  

w art. 28 Rozporządzenia RODO.  
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§ 13. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana poszczególnych postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej  

w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 tj.). 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 

swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 

bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia  

będzie skutkować tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe 

kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony 

traktowane jako doręczone. 

4. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy  

dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują: 

 

Egz. Nr 1 - Pion Głównego Księgowego; 

Egz. Nr 2 - Wykonawca; 

Egz. Nr 3 - Sekcja Zamówień Publicznych  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy.  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie. 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

                  …………..…………………..                                                                                        …………..…………………..  
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Załącznik nr 1 do Umowy  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Załącznik nr 2 do Umowy  

OFERTA WYKONAWCY 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

 

 

 

 

.............................................. 
   /pieczęć adresowa firmy/ 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

 Uprzedzony / uprzedzeni* o odpowiedzialności karnej z art. 297, § 1 kodeksu karnego  

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: usługę 

przeprowadzenia szkolenia z zakresu KPP (Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) 

dla żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej  

do Jednostek Wojskowych Odbiorców, Ja / My*  .................................................................... 

/imię i nazwisko/ 

 

reprezentując:………..................................................................................................................  

/pełna nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

jako upoważniony / upoważnieni na piśmie* / wpisany / wpisani w rejestrze*   

....................................................................................................................................................  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy* oświadczam / oświadczamy*, że: 

poddam się / poddamy się* procedurom kontrolnym w trakcie realizacji dostaw przez 

Służby Dyżurne Odbiorcy. 

 

 

 

 

 

 

............................., dnia ..........................          ………………………….…… 
          (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 


