
 

§ 1 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie, organizacja i obsługa logistyczna 3 – dniowego wyjazdu 

szkoleniowego grupowego połączonego z wizytacją obiektów z zakresu ochrony środowiska                                  
dla pracowników NFOŚiGW. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z załącznikiem do umowy, który 
stanowi jej integralną część, tj. opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i specjalistyczną wiedzę niezbędną                    

do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.   
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna na szkoleniu – ………. 
6. Miejscem wykonania umowy jest Polska. 

 

§ 2 

REALIZACJA UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi logistycznej szkolenia w terminie                                           

od 02.10.2019 r. do 04.10.2019 r. 
2. Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim wykonania przedmiotu umowy bez zgody NFOŚiGW, 

wyrażonej na piśmie. 
3. Strony sporządzą protokół odbioru przedmiotu umowy z chwilą przeprowadzenia szkolenia. Protokół 

powinien zawierać m.in. imiona i nazwiska pracowników, którzy ukończyli szkolenie, datę i miejsce jego 
sporządzenia. 

4. NFOŚiGW zastrzega sobie prawo zgłaszania Wykonawcy zastrzeżeń lub uwag, co do sposobu 
wykonywania przedmiotu umowy w trakcie szkolenia.  

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego                                                  
ich uwzględnienia. 

6. Po zastosowaniu się do uwag i zastrzeżeń NFOŚiGW, Strony podpiszą protokół odbioru końcowego i tylko 
taki protokół stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Strony wyznaczają do bieżących kontaktów:  
1) ze strony NFOŚiGW: Magdalena Kukawska, główny specjalista w Zespole Zarządzania Personelem, 
2) ze strony Wykonawcy: ………. 

8. Do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa powyżej, ze strony NFOŚiGW uprawniona jest 
Magdalena Kukawska, główny specjalista w Zespole Zarządzania Personelem lub Anna Bagińska, starszy 
specjalista w Zespole Zarządzania Personelem. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

 
1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należycie wykonanego przedmiotu umowy wynosi ……………… zł 

netto (słownie: ………………..złotych) plus podatek VAT w wysokości ………………, co stanowi łącznie kwotę 



 
…………….. zł brutto (słownie: ……………….. złotych), a wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo 
wystawionej przez Zleceniobiorcę i zaakceptowanej przez NFOŚiGW faktury.  

2. Za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się koszt za jednego uczestnika szkolenia, tj. kwotę …………………zł 
netto (słownie: ……………. złotych) plus podatek VAT w wysokości …………….., co stanowi łącznie kwotę 
……………. zł brutto (słownie: …………………złotych), rozumiane, jako wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu wykonania umowy w ciągu całego okresu szkolenia, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
umowy. 

4. Rozliczenie umowy będzie następować po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2.  
5. Wykonawca wystawi fakturę dla NFOŚiGW po podpisaniu przez osobę upoważnioną przez NFOŚiGW  

i Wykonawcę protokołu odbioru po zrealizowaniu szkolenia. 
6. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku zawarcia                      

i realizacji umowy, jest obowiązkiem NFOŚiGW. Wykonawca informuje NFOŚiGW w każdym czasie czy 
realizacja zamówienia nie powoduje powstania po stronie NFOŚiGW obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania. 

§ 4 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ………………………. nr konta 

bankowego ………………………………………………, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT w jednej z dopuszczonych prawem form: papierowej, elektronicznej lub 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej (e-faktury), przesłanej za pośrednictwem platformy, o której 
mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na podstawie 
uprzednio podpisanego przez NFOŚiGW protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6. 

2. W przypadku zmiany rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze  
i przekaże NFOŚiGW informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku i nazwy 
banku (zamiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywane w formie 
jednostronnego powiadomienia). 

3. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 21-dniowego 
terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Strony umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego NFOŚiGW. 
5. Jeżeli w wyniku zmiany obowiązujących przepisów, w trakcie realizacji umowy, nastąpi zmiana stawki 

podatku VAT, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy 
dotychczasową, a nową stawką podatku VAT. 

6. Wykonawca nie może bez zgody NFOŚiGW przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby 
trzecie. Zgoda ta musi  być udzielona na piśmie, pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 
KARY UMOWNE  

 
1. NFOŚiGW może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia oraz dochodzić od Wykonawcy kary umownej 

za każde zdarzenie w przypadku nieprzystąpienia do wykonywania obowiązków umownych, 



 
odstąpienia przez Wykonawcę od ich wykonywania, nieprzeprowadzenia szkolenia w terminie 
uzgodnionym przez strony, nieprawidłowego wykonania innych obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy lub w sytuacji, gdy poziom obsługi logistycznej szkolenia potwierdzony wynikami ankiet 
ewaluacyjnych, przez co najmniej 60 % słuchaczy, jest niski. Wysokość kary Strony ustalają w wysokości 
10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1. 

2. Za niski poziom obsługi logistycznej szkolenia uważana jest średnia ocen z ankiety dotycząca organizacji 
szkolenia (pkt 2) nie wyższa niż 3.  

3. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 8, podczas wykonywania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, Wykonawca zapłaci NFOŚiGW karę umowną  
w wysokości 10 % kwoty, określonej w § 3 ust. 1, za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad. 

4. Naliczone kary umowne mogą się kumulować, ale nie mogą przekroczyć 50 % wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust.1. NFOŚiGW, w przypadku poniesienia przez niego szkody przewyższającej 
wysokość naliczonych kar umownych, może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez NFOŚiGW kary umownej, NFOŚiGW jest uprawniony                      
do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość naliczonej 
kary, bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia o naliczeniu kary umownej i wzywaniu do jej 
zapłaty i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

6. W przypadku powierzenia, za zgodą NFOŚiGW, wykonania przedmiotu umowy albo niektórych jego 
elementów innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania tych podmiotów, 
jak za własne.  

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminową realizację przedmiotu 
zamówienia spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma 
wpływu i nie może im zapobiec, to jest z przyczyn leżących wyłącznie po stronie NFOŚiGW lub działaniem 
siły wyższej.  

8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy. 
 

§ 6 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron. 
2. NFOŚiGW przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 

terminu, w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w stosunku do terminów umownych. 
NFOŚiGW może od umowy odstąpić w okresie 10 dni od powzięcia wiadomości o opóźnieniu. 
 

§ 7 
DANE OSOBOWE I POUFNE 

 
1. Strony zobowiązują się do przestrzegania 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 – dalej „RODO”, a także ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji 
dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy, chyba, że Wykonawca otrzyma                   
od NFOŚiGW pisemną zgodę na ich ujawnienie. 



 
3. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych w związku 

z wykonywaniem umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od umowy. 
4. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich 

zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji oraz 
informacji, które są publicznie znane. 

5. NFOŚiGW, jako administrator danych osobowych upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych 
osobowych pracowników, o których mowa w 1 wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym umową. 

6. Wykonawca nie może wprowadzać, zmieniać, kopiować ani przekazywać przetwarzanych przez 
Wykonawcę danych osobowych udostępnionych przez NFOŚiGW. 

7. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone mogą być jedynie osoby wskazane przez 
Wykonawcę oraz imiennie upoważnione przez NFOŚiGW. 

8. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane osobowe wyłącznie w celu 
realizacji umowy.      

9. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez 
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym 
mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 
danych osobowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy oraz będzie 
prowadził i aktualizował ich rejestr. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. „b” RODO, 
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także 
w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu. 

12. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w 
celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

13. Podwykonawca winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę,                    
w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie się przez 
podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

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

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią 
umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 
osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
osobom nieupoważnionym. 

17. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, 
powiadomienia Zamawiającego o próbie lub naruszeniu poufności powierzonych danych osobowych. 

18. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi upoważnionemu przez Zamawiającego,                          
w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 



 
19. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na jej pod-stawie oraz 

wszelkie ich istniejące kopie w terminie 7 dni, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania przez 
Wykonawcę wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Po wykonaniu zobowiązania,                  
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o usunięciu 
danych. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), w szczególności w zakresie 
zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2. Określenie „dni” użyte w umowie, Strony rozumieją, jako dni robocze, tj. dni od poniedziałku  
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.  

W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby NFOŚiGW. 
6. umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

NFOŚiGW                                                             WYKONAWCA  
 
 

       ______________________                         ______________________ 
 
Załącznik: 
Opis przedmiotu zamówienia 

 


