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Załącznik nr 3 do SIWZ  

WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ............ 

 
zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:  

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 

000514064 - zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: ...................................................................................... 

a 

.........................................................................................................................................................................................................;

NIP:..............................................., REGON: ………………..................... - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 

......................................, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie 

zakup będzie współfinansowany w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i 

pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza-Edukacja-Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, pn: Usługa przeprowadzenia egzaminu i certyfikacji dla 

studentów KUL w podziale na części w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i 

pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", nr AZP-240/PN-p214/17/2020 dla części nr ………….. 

pn. ………………………………………………………………………………………………………………… została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa przeprowadzenia egzaminu i certyfikacji dla studentów KUL w podziale na części 

w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", zwanej dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w szczególności do przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatów 

zgodnie z zakresem tematycznym i godzinowym. 

3. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do
1
: 

a) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy i w sposób 

zapewniający ich wysoką jakość; 

b) dostarczenia materiałów i przyrządów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów; 

c) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą 

tajemnicę służbową Zamawiającego; 

d) pokrycia szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z niewłaściwym wykonaniem 

czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub zaniechaniem wykonania tych czynności;  

e) przeprowadzenia egzaminów w terminach ustalonych z zamawiającym i wydania certyfikatów wraz z suplementem 

po jednym dla każdego uczestnika który uzyskał wynik pozytywny na egzaminie. 

f) Umożliwienia nieodpłatnie podejścia do egzaminu poprawkowego dla studenta/grupy studentów którzy w 

pierwszym terminie nie uzyskali z egzaminu wyniku pozytywnego 

g) Umożliwienia zorganizowania więcej niż jednego terminu egzaminu dla każdego z podanych tematów 

                                                 
1 Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy  opisany jest w „Opisie przedmiotu zamówienia”, zawartym w załączniku 1a do SIWZ. 
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h) opracowania, utrwalenia i udostępnienia egzaminu określonym przez Zamawiającego osobom w zakresie objętym 

przedmiotem egzaminu;  

i) prowadzenia dokumentacji egzaminacyjnej na wzorach Zamawiającego, tj. m.in.: list obecności podpisywanych przez 

uczestników podczas każdego dnia egzaminu, protokołów, testów sprawdzających wiedzę uczestników; 

j) zapewnienia podczas egzaminu niezbędnego sprzętu komputerowego w ilości odpowiadającej liczbie uczestników 

wraz z oprogramowaniem w zakresie dotyczącym egzaminu; 

k) zapewnienia wydania certyfikatów dla osób, które pomyślnie zdadzą egzamin w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia egzaminu 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w czynności z należytą starannością oraz oświadcza, że posiada 

odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.  

5. Zamawiający zastrzega, iż liczba grup egzaminacyjnych dla każdej specjalności (obszaru tematycznego) zostanie określona 

przez Zamawiającego po zamknięciu rekrutacji, w zależności od ostatecznych preferencji i zainteresowania uczestników 

projektu, przy czym łączna liczba grup egzaminacyjnych nie będzie większa niż określona w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega, że liczba osób w ramach każdego z tematów egzaminacyjnych podanych w Opisie przedmiotu 

zamówienia dla każdej z części, jest ilością szacunkową określoną w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia, cen 

jednostkowych, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na to, iż podane ilości mogą ulec 

zmniejszeniu, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne według rzeczywistej ilości osób które przystąpiły do egzaminu. 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż zrealizuje zamówienia o wartości odpowiadającej nie mniej niż 70% i nie więcej 

niż 100% łącznej ceny brutto wskazanej w ofercie.  

7. Wykonawca podczas przygotowywania i wykonywania zadań objętych przedmiotem umowy zobowiązuje się do 

przestrzegania harmonogramów pracy oraz regulaminów obowiązujących na uczelni. 

8. Kierownik projektu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia hospitacji egzaminów prowadzonych przez Wykonawcę. 

9. W przypadku stacjonarnej realizacji egzaminów przedmiot zamówienia będzie realizowany dla studentów Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w siedzibie Zamawiającego położonej w Lublinie przy Al. Racławickich 14, oraz w 

budynkach KUL w  Stalowej Woli. 

10. Egzamin będzie przeprowadzony w trybie zdalnym lub stacjonarnym (online za pomocą narzędzi udostępnionych przez 

wykonawcę np. platforma egzaminacyjna, bezpłatny komunikator). W przypadku gdy studenci będą mogli uczestniczyć w 

egzaminach w formie stacjonarnej egzamin odbędzie się w salach wykładowych KUL w Lublinie/Stalowej Woli 

udostępnionych przez zamawiającego nieodpłatnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru formy egzaminu 

(stacjonarna lub online), oraz podziału uczestników na liczbę grup wraz z ustaleniem harmonogramu odbycia się wyżej 

wymienionych egzaminów. 

11. Wykonawca zapewni niezbędne narzędzia do przeprowadzenia egzaminu w przypadku: 

a) gdy egzaminy odbywały będą się stacjonarnie tj. komputery z odpowiednim oprogramowaniem niezbędnym 

do przeprowadzenia egzaminu, udostępni platformę egzaminacyjną; 

b) gdy egzaminy odbywały będą się zdalnie tj. bezpłatne komunikatory, udostępni platformę egzaminacyjną; 

 

§ 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: maksymalnie 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zrealizuje usługę zgodnie z harmonogramem realizacji egzaminów, który zostanie ustalony przez 

Zamawiającego z Wykonawcami bezpośrednio po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów poszczególnych egzaminów na etapie realizacji umowy, zmiany te 

nie stanowią zmiany umowy. Terminy mogą ulec zmianie po konsultacji Wykonawcy z Zamawiającym oraz uzyskaniu przez 

Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego w tym zakresie.  



 

 
  

 

     

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin  

tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 
3 

§ 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie maksymalne w wysokości: 

Wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi ......................................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................................zł .........../100) 

Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi ........................................................................................................... zł, 

(słownie:....................................................................................................................................................................zł .........../100) 

stawka podatku VAT ........................... %,  

2. Podane ceny są całkowite i ostateczne uwzględniające wszystkie należne składki i inne należności budżetowe, które mogą 

wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to na której stronie ciąży obowiązek ich odprowadzenia oraz wszystkie koszty 

związane z realizacją umowy. Wynagrodzenie obejmuje także majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi i 

prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, wypłacane będzie na podstawie faktur/rachunków częściowych, 

prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu egzaminu i wystawieniu certyfikatów dla danej grupy, 

zgodnie z harmonogramem oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, potwierdzonych przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołem częściowym, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na fakturze/rachunku do wyszczególnienia poszczególnych pozycji określonych w wycenie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. 

5. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty prawidłowego wykonania umowy w szczególności koszty dojazdu, noclegu i 

wyżywienia. 

7. Warunkiem wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę jest zrealizowanie wszystkich przewidzianych zadań  

i dokonanie odbioru wykonanego zamówienia bez zastrzeżeń, stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron 

umowy. 

 

§ 4. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 do Umowy oraz w formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i starannego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a w szczególności udzielać 

wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji oraz uzyskać akceptację w zakresie dotyczącym wykonania przedmiotu 

umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w niniejszej umowie będzie całkowicie oryginalny, nie będzie 

naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych oraz osobistych praw autorskich oraz że osobiste i majątkowe 

prawa autorskie nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

6. Wykonawca przyjmuje na siebie i ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonane w ramach 

umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności wynikającej z naruszenia prawa autorskiego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych podczas realizacji umowy. 

8. Potwierdzeniem terminowo i należycie wykonywanej usługi przeprowadzenia egzaminu dla każdej grupy będzie protokół 

odbioru wystawiany po zrealizowaniu każdej grupy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
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9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi 

spowodowanym nieterminowością realizacji, brakiem wysokiej standaryzacji usług lub innym działaniem lub 

zaniechaniem, które może mieć wpływ na jakość przeprowadzanego egzaminu dla uczestników.  

10. W przypadku niemożliwości wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego oraz zaproponowania ewentualnego zastępstwa (ewentualny 

zastępca powinien spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ), na co Zamawiający musi każdorazowo 

wyrazić zgodę. W przypadku braku akceptacji danej osoby przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia innego zastępstwa. Wykonawca odpowiada za wykonanie zamówienia przez osoby, które zostały 

skierowane na zastępstwo z jego rekomendacji jak za własne czynności. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu sprzętu technicznego niezbędnego do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, w szczególności do zrealizowania egzaminów. 

12. Wykonawca oświadcza ponadto, że: 

a) Obowiązki wynikające z postanowień niniejszej Umowy wykonywać będzie ze starannością profesjonalisty – określoną 

przepisem art. 355 §2 KC; 

b) Ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych 

niniejszą Umową, w szczególności za nieterminowe wykonanie usługi; 

c) W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania prac wynikających z treści niniejszej Umowy, zobowiązuje się 

uzyskać uprzednio pisemną zgodę Zleceniodawcy; 

d) Za działania i zaniechania osób za pomocą, których niniejszą Umowę wykonuje lub którym wykonanie Umowy powierza, 

odpowiada jak za własne; 

e) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania czynności wynikających z treści niniejszej Umowy; 

f) Zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wszelkich 

przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących przedmiotu Umowy, a także wewnętrznych procedur, instrukcji, 

regulaminów obowiązujących w siedzibie Zleceniodawcy, do wykonania usługi użyje własnych materiałów i narzędzi; 

g) Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o Zleceniodawcy dotyczących lub otrzymanych 

pośrednio lub bezpośrednio w trakcie obowiązywania Umowy; 

h) Będzie realizował przedmiot umowy osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje, zgodnie z 

obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z 

zachowaniem należytej staranności. 

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE 

1. Jeżeli w trakcie wykonywanie umowy powstaną utwory które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm, ze zm., dalej cyt: „ustawa o prawie 

autorskim”) Wykonawca oświadcza, iż zbywa na rzecz Zamawiającego całość praw autorskich majątkowych oraz praw 

zależnych do przedmiotu umowy i wszystkich innych elementów przedmiotu umowy, które można zakwalifikować jako 

utwór, na wszystkich odrębnych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz wyraża zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich zmian przedmiotu umowy, z poszanowaniem 

osobistych praw autorskich twórcy. 

2. Przeniesienie powyższych praw autorskich i zależnych następuje po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  

3. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż przeniesienie praw wskazanych w ust. 1 nastąpi na czas nieograniczony oraz, że 

nabywca będzie miał prawo je wykorzystywać na wyłączność zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

4. Wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi 

zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w niniejszej umowie. 

5. Cel i pola eksploatacji obejmują w szczególności: 

a) wykorzystanie opracowań do realizacji przedmiotu Umowy; 
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b) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i 

teleinformatycznej, w tym sieci Internet; 

c) adaptacji elektronicznej; 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z przedmiotu 

umowy i wszystkich jego elementów, które mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

7. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich Wykonawca 

zobowiązuje się poczynić starania dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa w celu wzięcia udziału w takim 

postępowaniu po stronie Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma prawo wykorzystywania przedmiotu umowy dla własnych celów reklamowych i promocyjnych. 

 

§ 6. KARY UMOWNE  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu 

realizacji usługi przeprowadzenia egzaminu i/lub wydania certyfikatu dla każdego uczestnika egzaminu który zdał 

egzamin. do maksymalnej wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto. 

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne niż wskazane w lit. a, w szczególności 

nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w ustalonym terminie w miejscu wykonywania usługi, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1, niniejszej umowy, do maksymalnej wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto;  

c) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę spowoduje uzasadnioną konieczność 

powtórzenia danego egzaminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w sytuacji gdy egzaminator Wykonawcy 

nie pojawi się na egzaminie bez uprzedzenia, skróci czas egzaminu, przeprowadzi egzamin w sposób nienależyty, co 

potwierdzą uzasadnione negatywne oceny Uczestników, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do powtórnego 

przeprowadzenia egzaminu przez innego egzaminatora na swój koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz 

zwrotu Zamawiającemu uzasadnionych kosztów z tym związanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku negatywnej oceny 

wystawionej przez Uczestników egzaminu, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nienależycie zrealizowany 

egzamin.  

4. Niezależnie od prawa do naliczenia i potrącenia kar umownych określonych powyżej, Zamawiającemu przysługuje -  

w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę - możliwość odstąpienia od umowy 

lub jej rozwiązania w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu przez 

Wykonawcę zamówienia oraz po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie 

naruszenia te nie zostaną usunięte. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za egzamin 

przeprowadzony należycie. 

5. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, 

 w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego  

w sposób określony w ust. 2. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar 

umownych na zasadach ogólnych.  
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7. Kary umowne podlegają kumulacji, nie więcej niż do wartości 55% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

 

§ 7. ZMIANY UMOWY 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:  

1) terminu realizacji umowy – w razie wystąpienia przypadków losowych, które będą miały wpływ na treść zawartej 

umowy i jej termin realizacji, 

2) zmiany terminu umowy w przypadku zmiany terminu realizacji projektu, w ramach którego umowa jest realizowana, 

co będzie miało bezpośredni wpływ na zmianę terminu obowiązywania niniejszej umowy, 

3) zmian odpowiednich zapisów umowy gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 
lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy 

bądź zmian będących następstwem działania organów administracji, 

5) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego i 

wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

6) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, pod 

warunkiem, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

7) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego, w wyniku przejęcia przez Zamawiającego 

zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 

8) zmiany terminu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminu określonego w § 2 Umowy bądź okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, po ustaleniu i 

zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany 

ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu realizacji przedmiotu umowy bez naliczania kar 

umownych, 

2. Do zmiany osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia wymagane jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) przedstawienie osoby, której kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania 

zamówienia nie są niższe niż wskazane w niniejszej SIWZ jako warunek udziału w postępowaniu,  

b) złożenie informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakresu wykonywanych 

czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą, 

c) uzyskanie przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę osoby uczestniczącej w wykonaniu 

zamówienia. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i formy aneksu, zawartego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów egzaminów na etapie realizacji umowy. Zmiana terminów 

egzaminów nie stanowi zmiany Umowy. Terminy mogą ulec zmianie po konsultacji Wykonawcy z Zamawiającym oraz 

uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego w formie zaktualizowanego pisemnego harmonogramu 

egzaminów.  

5. Ponadto, Zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp. 

6. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

7. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób wskazanych w § 10 ust.1 i 2 nie stanowi zmiany jej 

treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie 

formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
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poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w 

niniejszej umowie uważa się skuteczne. 

 

§ 8. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia 

odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z Wykonawcą bez zachowania terminu wypowiedzenia z dniem 

doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o rozwiązaniu w następujących wypadkach:  

a) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą uprawnioną do 

wykonywania praw z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, dla projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” o numerze: POWR.03.05.00-00-Z207/17. 

b) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub znajduje się w 

trakcie postępowania naprawczego,  

c) niewykonania lub nienależytego wykonania istotnych obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

naruszenia te nie zostaną usunięte, 

d) braku akceptacji przez Zamawiającego wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby prowadzącej egzamin/uczestniczącej 

w wykonaniu zamówienia.   

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu liczby 

egzaminów faktycznie wykonanych w sposób należyty. 

4. Jeżeli, w przypadku 3-krotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych wad, 

Wykonawca ich nie usunie lub nie naprawi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

 
§ 9. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem, w zakresie zbiorów: 

a) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; 

b) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych; 

c) Zbiór danych osobowych z ZUS 

jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego/Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Wspólnej 2/4 - zwany dalej Powierzającym. 

2. Na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z dnia 25 maja 2015 roku, nr WER/MS/DO/2015 z późn. zm., 

zawartego pomiędzy Powierzającym a Instytucją Pośredniczącą (Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy Al. 

Ujazdowskich 11) oraz w związku z 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) zwanego 

dalej RODO, Instytucja Pośrednicząca powierzyła Zamawiającemu, jako Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, 

w imieniu i na rzecz Powierzającego. 

3. Na podstawie art. 28 RODO, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, w imieniu i na rzecz Powierzającego na warunkach określonych w umowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez 
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stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

5. Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 

przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku 

z nieprzestrzeganiem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), RODO, 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym 

paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącego ochrony danych osobowych. 

9. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

10. Wykonawca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

11. Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe uczestników projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia 

Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” o numerze: POWR.03.05.00-

00-Z207/17  w zakresie: 

a) Imienia (imion) i nazwiska; 

b) Daty urodzenia. 

12. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób 

przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 

32 RODO. 

13. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę, posiadające 

imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

14. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostaną do 

zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po 

ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych 

przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz sposobu ich 

zabezpieczenia. 

16. Wykonawca niezwłocznie informuje o: 

a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu 

obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 18; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w 

szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 

c) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z 

informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 27. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającemu, na każde ich żądanie, informacji 

na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego 

przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

18. Wykonawca bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Instytucji  

Pośredniczącej każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 
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33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w 

tym samym czasie, Wykonawca może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 

19. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Powierzającego 

wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Wykonawca na wniosek Instytucji Pośredniczącej zgodnie z 

zaleceniami Powierzającego bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, 

o ile Instytucja Pośrednicząca o to wystąpi. 

20. Wykonawca pomaga Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 

RODO. 

21. Wykonawca pomaga Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

22. Wykonawca umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nich upoważnionym, w miejscach, 

w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania 

powierzonych danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia 

kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed 

rozpoczęciem kontroli.  

23. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą lub Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z umowy, Wykonawca umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 

Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu 

określonym w ust. 22. 

24. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w szczególności 

prawo: 

a) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest 

zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są 

przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w 

celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz umową; 

b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, 

przedstawiciela Wykonawcy oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub 

audytu oraz sporządzania ich kopii; 

d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych 

osobowych. 

25. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których 

mowa w ust. 22, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.). 

26. Wykonawca może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi 

ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub 

audytu na podstawie odrębnych przepisów. 

27. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz 

sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, 
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Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na 

podstawie odrębnych przepisów. 

 
§10. KOORDYNACJA WYKONANIA POSTANOWIEŃ UMOWY I NADZÓR NAD JEJ REALIZACJĄ 

1. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający wyznacza: 

.........................................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

2. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca wyznacza: 

........................................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu usług i uwzględnienia wszystkich ewentualnych uwag 

zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego. 

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Strony Umowy są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań koniecznych do uniknięcia ryzyka konfliktu interesów 

mogącego powstać w związku z interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub 

emocjonalnymi lub innymi wspólnymi interesami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne 

wykonanie Umowy.  

2. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową będą 

regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, jak również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na przedmiot umowy. 

3. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, 

związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności. 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

5. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie.  

6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
Załącznikami do umowy są: 
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną– załącznik nr 1 do umowy; 
2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 2 do umowy. 

 
 

 

    ……………………………………………                                                                                            …………………………………………………. 

                         Zamawiający                                                                                                                         Wykonawca 

 

W załączeniu:  

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy; 

2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy; 

 

 

 

 

 

 

 


