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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr ZO – 77/18/BD 

 
UMOWA nr ………../2019 

 
zawarta w dniu …………………… 2019 r. pomiędzy: 

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą: ul. Wawelska 15B, 02-034 
Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP: 525-000-80-57, REGON: 000288366,  
zwanym dalej Zleceniodawcą,  w imieniu którego działa: 
 
Milena Witczak – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania na podstawie Pełnomocnictwa  z dnia 03 grudnia 
2018r.   
 

a 

 
 
zwanym dalej Zleceniobiorcą 
 
Do umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie 
art. 4 pkt. 8 tej ustawy ze względu na wartość przedmiotu zamówienia.* 
 

§ 1 
Przedmiot umowy oraz zasady realizacji 

 
1. Zleceniodawca powierza wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą 

na organizacji w okresie……….. szkoleń z zakresu tematycznego: 
1) ……………… 
Łączna wartość umowy wynosi netto (słownie: złotych) i nie ulega zmianie w przypadku zgłoszenia 
mniejszej ilości uczestników niż ta przedstawiona……….w ofercie z dn. ….r. 

2. Zleceniodawca powierza wykonanie usługi i przeszkolenia łącznie …………. uczestników. 
3. Zleceniobiorca zapewnia eksperta, który poprowadzi szkolenie nt. „…..”. 
4. Zleceniobiorca zapewnia niezbędne materiały szkoleniowe  oraz że nie naruszają one praw 

autorskich i przejmuje wszelkie roszczenia z tego tytułu w przypadku ich wysunięcia przeciwko 
Zleceniodawcy 

5. Lista uczestników szkolenia zostanie dostarczona Zleceniobiorcy drogą elektroniczną na adres 
e-mail: …………., najpóźniej na trzy dni przed terminem szkolenia. Zleceniodawca powierzy 
przetwarzanie danych osobowych pracowników biorących udział w szkoleniach w zakresie imienia 
i nazwiska oraz stanowiska pracy na mocy odrębnej umowy powierzenia danych. Niniejsza umowa 
może być wykonywana wyłącznie po zawarciu przez Strony umowy powierzenia danych. 

6. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania usługi osobie trzeciej bez pisemnej zgody 
Zleceniodawcy. 

 
 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zleceniodawcy w okresie ………..18 r. w wymiarze 

…… godzin szkoleniowych.  
2. Konkretne daty szkoleń zostaną ustalone w drodze korespondencji elektronicznej pomiędzy 

osobami wskazanymi w § 4 niniejszej umowy. 
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§ 3 

Cena przedmiotu umowy 
 
Strony uzgadniają łączną wartość umowy na kwotę brutto  ………………(słownie: 
……………………………………………………………………………….)     W tym : warto ść netto ………słownie;……… 
podatek od towarów i usług VAT ……………………………… PLN. 
 
Wartość, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy. 
 
 

§ 4  
Warunki płatności 

1. Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

2. Wykonawca dostarczy fakturę do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 
5 lub do działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15 B. Na fakturze 
należy podać numer niniejszej umowy. 

3. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może zażądać zapłaty odsetek ustawowych za 
opóźnienie. 
 
  

§ 5 
Nadzór nad realizacją umowy 

 
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są: 

1) po stronie Zleceniodawcy: 
Agnieszka Fołta-Sarna – Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych tel. (22) 
570 93 49, adres e-mail agnieszka.folta-sarna@coi.pl; 

2) po stronie Zleceniobiorcy: 
… tel. ……, adres e-mail …….. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że reprezentujące ją osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania 
czynności faktycznych związanych z realizacją umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są 
upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w niniejszej umowie. 

 
 
 

§ 6 
Klauzula informacyjna 

 
Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny 

 
(Klauzula stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem gospodarczym, który będzie 

wykonywał umowę  posługując się innymi osobami) 
 

1. Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Wykonawcy, jego 
pracowników lub zleceniobiorców, w tym podwykonawców) jest Wykonawca a osób 
działających w imieniu Zamawiającego, jego pracowników lub zleceniobiorców – Zamawiający.  

mailto:agnieszka.folta-sarna@coi.pl;
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2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Zamawiającego –adres e-mail: 
iod@coi.pl , u Wykonawcy – adres: e-mail: …………………………………………… 

3. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s.1) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych 
osobowych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000) 

4. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany posiadać prawo do powierzenia 
przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszej umowy -  przez cały okres jej realizacji 
oraz przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających   z tej umowy. 
Lub każdy z Administratorów danych osobowych oświadcza, że posiada zgody osób na 
powierzenie przetwarzania ich danych osobowych zamawiającemu/Wykonawcy na potrzeby 
niniejszej umowy -  przez cały okres jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny do realizacji 
uprawnień każdej ze stron wynikających z tej umowy. 

5. Wykonawca i Zamawiający przetwarzać będą powierzone im do przetwarzania dane osobowe 
wyłącznie  w  związku i na potrzeby realizacji niniejszej umowy . 

6. Postawa prawna przetwarzania danych osobowych- uzasadniony interes Zamawiającego lub 
uzasadniony interes Wykonawcy. 

7. Powierzone przez Administratora dane osobowe  nie są i nie będą udostępniane innym 
odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą . 

8. Każdy Administrator zobowiązany jest do zabezpieczenia za pomocą odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych powierzonych Danych Osobowych przed ich utratą, 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz 
nieuprawnionym zbieraniem, udostępnianiem, usuwaniem, zmianą, utrwaleniem, 
przechowywaniem lub opracowywaniem. 

9. Każdy z Administrator jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazał na 
potrzeby wykonania niniejszej umowy o prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu, o ile 
jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz o prawie do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza  przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

10. Powierzone do przetwarzania przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w 
sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

  
 

                                         Klauzula Informacyjna 
 

                                          (Stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest osob ą fizyczną, wykonującą umowę 
osobiście) 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, dalej zwanych „danymi osobowymi”  jest 
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie, dalej 
„Administrator” . 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora  jedynie w celu realizacji Umowy. 
3. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki 

obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona 
zgoda Wykonawcy. 

4. Dane osobowe  będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz okres 5 lat  od 
dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
wymagają przechowywania danych osobowych przez czas dłuższy. 

mailto:iod@coi.pl
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5. Wykonawca  posiada prawo dostępu do  danych osobowych  oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to 
zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza  przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
 

§7 
Cesja 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy 
przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej 
umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia na osobę trzecią kwoty wierzytelności 
przysługującej Wykonawcy, w tym do zarządzania i administrowania wierzytelnością. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust.1 Jest nieważna.  

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat 

Zleceniodawcy, które uzyska w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zlecenia. 
4. Sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zleceniodawcy. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 Zleceniodawca        Zleceniobiorca 


