
 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Umowa nr MKUO/ProNatura /ZO/121/20 

 

 

Zawarta w dniu ……………. w Bydgoszczy pomiędzy: 

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) 

przy ul. E. Petersona 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296965, posiadającą numer NIP: 

9532559741, BDO 000010322, REGON: 340378577, kapitał zakładowy 29.423,000,00 zł wniesiony w całości przez 

Miasto Bydgoszcz, 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – Konrada Mikołajskiego 

Wiceprezesa Zarządu – Jarosława Bańkowskiego 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

 

Strony na podstawie złożonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego (zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 - do niniejszej umowy nie stosuje się 

przepisów tej ustawy) i wyboru oferty Wykonawcy zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na 

organizacji kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz.828 z 

późn. zm.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci 

elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną i Grupy 2 - 

urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne 

dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz 

wykonanie czynności administracyjnych związanych z odbyciem egzaminu państwowego przed uprawnioną 

Komisją egzaminacyjną., zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ……… oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……….. 

stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.  

2. Zamawiający planuje uzyskanie uprawnień dla pracowników w zakresie eksploatacji i dozoru dla Grupy 1  

i Grupy 2. 

3. Terminy, miejsce i liczba uczestników szkoleń każdorazowo będą uzgadniane z Wykonawcą za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.  



 
 

4. Zamawiający w granicach wartości umowy jest uprawniony, ale nie zobowiązany do zamawiania usług objętych 

niniejszą umową, a Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności o zapłatę 

wynagrodzenia za niewykonane świadczenia do maksymalnej wysokości wartości umowy określonej w ust. 6 

poniżej. 

5. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania kursów oraz organizacji egzaminów   

w siedzibie Zamawiającego ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy. 

6. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć wartości …………….. zł (słownie: ………………… złotych) 

netto. Wynagrodzenie określone w zdaniu poprzedzającym stanowi całkowite wynagrodzenie za realizację 

przedmiotu umowy i obejmuje w szczególności wszystkie wydatki Wykonawcy związane z niniejszą umową 

zgodnie z zakresem czynności określonym w zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy stanowiącymi 

załączniki do umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca otrzyma zapłatę za usługę wykonaną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz 

jednostkowych zleceń przeprowadzenia danego szkolenia na podstawie list obecności uczestników szkoleń 

potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę obejmujących m.in. zakres 

przeprowadzanego szkolenia i liczbę uczestników szkolenia. 

2. Należność za wykonane usługi uregulowana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze.  Na fakturze VAT należy wskazać nr umowy, na podstawie której została ona 

wystawiona. 

3. Termin płatności 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie płatne będzie 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, z zastrzeżeniem konieczności 

zastosowania przez Zamawiającego mechanizmu tzw. split payment.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego w wyniku złożenia polecenia przelewu. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo rachunkiem 

zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. 

biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia 

jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy 

zawarty w przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w  

którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy- wstrzymania się z płatnością do 

czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu. 

5. Zamawiający  oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6  w zw. z art. 4 pkt 5 a 

contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku  z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

6. Wykonawca oświadcza, że z uwagi na zatrudnianie przez niego pracowników/zawieranie przez niego umów ze 

zleceniobiorcami, nie jest „przyjmującym zlecenie” lub „świadczącym usługi” w rozumieniu przepisu art. 1 pkt lb) 

ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, dalej 

MinWynagrUst). 



 
 

§ 3 

1. W trakcie kursu Wykonawca prowadzi  listę obecności wg załączonego wzoru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów według programów zgodnych  

z przepisami powszechnie obowiązującymi.  

3. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem przed uprawnioną Komisją kwalifikacyjną, który odbywa się w 

obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Wykonawca odebrane zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez uprawnioną Komisję kwalifikacyjną przekaże 

niezwłocznie Zamawiającemu – tj. do Specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń. 

5. Zamawiający pokrywa koszt pierwszego egzaminu pracownika, w przypadku braku pozytywnego wyniku, koszty 

przeprowadzenia kolejnego egzaminu pokrywa pracownik. 

 

§ 4 

Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego wniosek pełnomocnictwa do występowania w  imieniu Zamawiającego 

przed Komisję kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz.828 z późn. Zm.), w zakresie:  

a. złożenia wniosków o sprawdzenie kwalifikacji,  

b. otrzymania informacji o terminie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,  

c. odebrania zaświadczeń kwalifikacyjnych.  

 

§ 5 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Zamawiający który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych powierza Wykonawcy, 

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, dane osobowe swoich pracowników 

odbywających szkolenia do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę umowy nie 

pozbawia Zamawiającego decydowania o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych. 

2. Zamawiający oświadcza i potwierdza, że posiada podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych 

powierzonych do przetwarzania Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

4. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca jest upoważniony do wykonywania wszelkich operacji na przekazanych 

na mocy Umowy Danych osobowych, zgodnych z zakresem i celem przetwarzania wskazanym w Umowie, w 

szczególności takich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a także tych, które wykonuje się w systemach informatycznych.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 32 Rozporządzenia. 



 
 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, zobowiązuje się także do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.   

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie przetwarzanych danych w tajemnicy,  

(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego 

ustaniu. 

8. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

9. Podwykonawca, o którym mowa powyżej winien spełniać te same gwarancje  

i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego a za niewywiązanie się ze spoczywających 

na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

11. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy usuwa wszelkie dane 

osobowe Zamawiającego oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

12. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 

32-36 Rozporządzenia.  

13. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, przetwarzanych  

w związku z realizacją niniejszej umowy, bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin. 

14. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h. Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez 

Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 

umowy.  

15. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego. 

16. Wykonawca odpowiada wyłącznie za szkody powstałe z jego winy spowodowane przetwarzaniem 

powierzonych mu Danych osobowych w sposób niezgody z Umową lub powszechnie obowiązującym prawem.  

 

§ 6 

1. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących sytuacjach: 

a. gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wniosek o otwarcie w stosunku 

do Wykonawcy postępowania restrukturyzacyjnego,  

b. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże, że nie wpłynie 

to na realizację niniejszej Umowy, 

c. w przypadku stwierdzenia nienależytego jej wykonywania, jeżeli Wykonawca pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania nie wykazuje poprawy, 



 
 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1-2 powyżej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

proporcjonalnej do zakresu usług wykonanych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy  i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Przez odstąpienie rozumie się pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie wyrażające jednoznaczny zamiar 

odstąpienia od umowy. Odstąpienie powinno nastąpić w terminie do 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyny 

odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

5. Kara umowna, powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia lub 

jakiejkolwiek innej należności Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez 

Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania jego 

obowiązków określonych w umowie. 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

 

§ 7 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana 

danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może nastąpić w drodze poinformowania o tym 

fakcie drugiej strony za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej cesji. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

                …………………………………….. 

 

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

Zamawiający                                                                                                  Wykonawca 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności 

2. Zapytanie ofertowe  

3. Oferta Wykonawcy 

 



 
 

Załącznik nr 1 do Umowy 

 

LISTA OBECNOŚCI 

Typ szkolenia:  

Miejsce szkolenia: 

Data szkolenia: 

 

 

 

Szkolenie zostało zrealizowane od godz. ………...….. do godz. …………… zgodnie  

z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do Umowy NR MKUO ProNatura ……..     

     

 Podpis przedstawiciela Zamawiającego   Podpis Wykonawcy/Trenera  

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

 

 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Podpis 

1.    

2.    

3.    


