Zalacznik nr 6

Umowa nr 6/KC/2018
zawarta w dniu …………………………… w Warszawie w wyniku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138 o) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018, poz. 1986), pomiedzy:
Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, ul. Tytusa Chalubinskiego 5, 02 – 004
Warszawa, NIP: 526-273-89-33, REGON: 015620567, zwanym dalej „Zamawiajacym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora

- Pana dr hab. n med. Artura Kaminskiego

a
* gdy Wykonawca jest spólka prawa handlowego:
..........................................................................., z siedziba w ............................................... przy
ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowosci), wpisana do
rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr …………………, prowadzonego
przez Sad Rejonowy ......................................, ……… Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NIP: ............................, REGON: ........................................, reprezentowana przez
................................................., zwana dalej „Wykonawca”,
* gdy Wykonawca jest osoba fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza:
Panem/Pania

.........................,

prowadzacym/a

dzialalnosc

gospodarcza

pod

firma

......................................., adres wykonywania dzialalnosci gospodarczej: ……………………………..,
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej RP, PESEL:
........................, NIP: ..........................., REGON: ………………….., zwanym/a dalej „Wykonawca”,
* gdy Wykonawca jest osoba fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej:
Panem/Pania ........................., zamieszkalym/a w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy
.........................., legitymujacym/ca sie dowodem osobistym o numerze ………………..,
wystawionym przez ………………………, PESEL: ........................, zwanym/a dalej „Wykonawca”,
zwanych dalej lacznie „Stronami”:
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§1
Umowa jest finansowana w ramach zadania realizowanego ze srodków bedacych w dyspozycji
Ministra Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwa „Narodowy
Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz zadan statutowych Krajowego Centrum
Bankowania Tkanek i Komórek realizowanych z planu finansowego wydatków biezacych
jednostki.
§2
Przedmiotem

zamówienia

jest

wykonanie

uslugi

polegajacej

na

organizacji

i przeprowadzeniu c yk lu szkolen wraz z zapewnieniem uslug hotelowo – konferenc yjnych
i gas tronom icznych na 4 (cztery) dwudnio we szkolenia osób wykonujac ych czynnosc i
bezposrednio zwiazane z pobieraniem , testowaniem , przetwarzaniem , przechowywaniem
i

przes zczepianiem

kom órek

i

tkanek

pn.

"W ym ogi

higieny

i standardy

pracy

w pom ieszczeniach czys tyc h – szkolenie dla pers onelu banków tk anek i k om órek " , które

odbedzie sie zgodnie ze Szczególowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiacym
zalacznik nr 2 do umowy, oferta stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy oraz zaleceniami
i uwagami Zamawiajacego dla lacznie max. 80 (osiemdziesieciu osób) po 20 osób
(dwadziescia osób) na kazde szkolenie, które odbeda sie w terminach:
5.12.- 6.12.2018 r. (Szkolenie 1) – 20 osób,
6.12.- 7.12.2018 r. (Szkolenie 2) – 20 osób,
10.12.-11.12.2018 r. (Szkolenie 3) – 20 osób,
11.12.-12.12.2018 r. (Szkolenie 4) – 20 osób.
§3
1. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
okreslonymi w Szczególowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „SOPZ”).
2. Umowe uwaza sie za wykonana z chwila podpisania przez Zamawiajacego protokolu
odbioru koncowego, którego wzór stanowi zalacznik nr 3 do umowy. Warunkiem
podpisania protokolu przez Zamawiajacego jest przedlozenie przez Wykonawce kopii
umów

cywilnoprawnych

zawartych

z

wykladowcami

wraz

z

dokumentami

potwierdzajacymi dokonanie wyplat naleznych im wynagrodzen oraz zbiorczej listy osób,
które odbyly szkolenie. Wykonawca, z dniem podpisania protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, przenosi na Zamawiajacego calosc autorskich praw majatkowych
do wszystkich utworów powstalych w ramach niniejszej umowy, uprawniajacych
do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania utworami w kraju i zagranica
na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje sie do podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu
zamówienia oraz zlozenia faktury VAT/rachunku* niezwlocznie po jego przedlozeniu
2

przez Zamawiajacego, nie pózniej niz w terminie 5 dni od dnia zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.
§4
1.

Zamawiajacy zobowiazuje sie zaplacic wynagrodzenie maksymalnie w kwocie ………………..
zl brutto (slownie: ………………………………………… zl) za nalezycie i terminowo zrealizowany
przedmiot umowy okreslony w § 2.

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje w szczególnosci:
a) koszt

udostepnienia

sali

wykladowej,

zaplecza

i

sprzetu

multimedialnego,

w odniesieniu do kazdego dnia szkolenia,
b) koszt cateringu liczony w odniesieniu do kazdego dnia szkolenia, z podzialem
na obiad, przerwy kawowe, kolacje, spotkanie uczestników, lunch box,
c) koszt noclegu,
d) koszt organizacji szkolenia, w tym wynagrodzen wykladowców.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie naleznosci Wykonawcy
zwiazane z wykonywaniem umowy, nawet jesli nie zostaly wprost wyszczególnione
w tresci SOPZ lub ofercie Wykonawcy. Wykonawca majac mozliwosc uprzedniego ustalenia
wszystkich warunków technicznych zwiazanych z realizacja umowy, nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jezeli z przyczyn od siebie niezaleznych nie mógl
przewidziec wszystkich czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania niniejszej
umowy.
4. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników konferencji wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu wg zasad opisanych w SOPZ stanowiacym zalacznik
nr 2 do umowy.
5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przeniesc lub w jakikolwiek sposób
obciazyc wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka
wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
§5
1. Podstawa

wyplaty

wynagrodzenia

bedzie

faktura

VAT/rachunek*

wystawione

po zrealizowaniu przedmiotu umowy, na podstawie podpisanego przez Strony protokolu
odbioru koncowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3.
2. Zaplata nastapi przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany
na fakturze/rachunku*, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu, prawidlowo wystawionej faktury VAT/ rachunku*.
3. Za dzien zaplaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien zlozenia dyspozycji przelewu
przez Zamawiajacego.
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4. Adresem Zamawiajacego dla doreczen faktury VAT/

rachunku oraz wszelkiej

korespondencji zwiazanej z umowa jest: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek
i Komórek, ul. Tytusa Chalubinskiego 5, 02 – 004 Warszawa.
5. Adresem Wykonawcy dla doreczen wszelkiej korespondencji zwiazanej z umowa jest:
……………………………….. . W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wykonawca ma
obowiazek bezzwlocznie poinformowac Zamawiajacego o tym fakcie. W przypadku,
gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiajacego o zmianie adresu do korespondencji,
wszelka korespondencja zwiazana z przedmiotem umowy nadana na dotychczasowy adres
znany Zamawiajacemu zostanie uznana za skutecznie doreczona.
6. Z uwagi na zasady finansowania zamówienia publicznego objetego niniejsza umowa,
niedostarczenie Zamawiajacemu przez Wykonawce faktury VAT/ rachunku* w terminie
do dnia 28.12.2018 r. zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysluguja zadne swiadczenia odszkodowawcze.
O terminowym dostarczeniu (zlozeniu) przez Wykonawce

faktury VAT/ rachunku*,

o których mowa w zdaniu 1 decyduje data wplywu do siedziby Krajowego Centrum
Bankowania Tkanek i Komórek.
§6
1.

W imieniu Zamawiajacego osoba/ami upowazniona/nymi do kontaktów w sprawach
realizacji niniejszej umowy oraz kontroli jej przebiegu jest …………………………………………..,
pracownik Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

2.

W imieniu Wykonawcy osoba upowazniona do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej
umowy oraz kontroli jej przebiegu jest ………………………………………... .

3.

Jako podstawowa forme kontaktu Strony ustalaja korespondencje prowadzona droga
elektroniczna oraz kontakt telefoniczny. Adres poczty elektronicznej Zamawiajacego:
…………………………………………; tel. ……………………………….; adres poczty elektronicznej
Wykonawcy: ………………………. tel. ……………………….……… .

4.

Zmiana osób upowaznionych w niniejszej umowie do kontaktów nie stanowi zmiany tresci
umowy. Kazda ze stron moze jednostronnie dokonac zmian w zakresie danych
teleadresowych oraz osób upowaznionych do kontaktów, zawiadamiajac niezwlocznie
o tym na pismie druga strone. Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
§7

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z niniejsza umowa lub nienalezyte wykonanie zobowiazan wynikajacych z umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:
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1) w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania przez Wykonawce protokolu
odbioru koncowego i zlozenia faktury VAT/ rachunku* w terminie, o którym mowa
w § 3 ust. 3 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien opóznienia w dokonaniu tych czynnosci;
2) w przypadku niezgodnego z niniejsza umowa lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 albo nienalezytego
wykonywania umowy - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia;
3) w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy przez jedna ze Stron
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, podlegaja sumowaniu, chyba ze przeslanki
naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 beda jednoczesnie
przeslankami zlozonego oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej rozwiazaniu,
co skutkowac bedzie jedynie zaplata kary umownej, o której mowa ust. 2 pkt 3.
4. Zaplata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku wykonania Umowy.
5. Kary umowne beda potracane w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia Zamawiajacego
bez potrzeby uzyskania potwierdzenia.
6. W przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przysluguja odsetki
w wysokosci ustawowej.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne, na zasadach ogólnych okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.; dalej „Kodeks cywilny”).
8. Odstapienie od umowy albo jej rozwiazanie nie powoduje utraty prawa Zamawiajacego
do dochodzenia zaplaty kar umownych.
9. Laczna wysokosc kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie moze przekroczyc
30% lacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§8
1.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. rozwiazac
umowe bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na jej
wykonanie:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia
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umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,
b) w przypadku niewykonania umowy lub razacego naruszenia postanowien umowy
przez Wykonawce, w szczególnosci w przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce
do jej wykonywania lub wystapienia innych opóznien po stronie Wykonawcy,
a towarzyszace temu okolicznosci czynia zasadnym przypuszczenie, ze wykonanie
zamówienia nie nastapi w terminie, o którym mowa w § 2 umowy, w przypadku
nieuprawnionej zmiany hotelu/ centrum konferencyjnego lub terminu szkolenia
w stosunku do zadeklarowanego w ofercie/ wskazanego w zalaczniku nr 1 do umowy.
Zamawiajacy moze skorzystac z prawa do rozwiazania umowy ze skutkiem
natychmiastowym,

o

którym

mowa

w

zdaniu

poprzednim,

w

terminie

do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej skorzystanie
z tego prawa.
2.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca moze zadac wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

3.

Strony

zgodnie

postanawiaja,

iz

w

razie

rozwiazania

umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialnosc Wykonawca, Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zwrotu
wydatków poniesionych przez Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
umowy.
§9
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc dokonywania kontroli realizacji umowy.
Stwierdzenie uchybien skutkowac bedzie wezwaniem Wykonawcy do natychmiastowego
ich usuniecia. Nieusuniecie uchybien zgloszonych Wykonawcy, w terminie 3 dni od ich
zgloszenia przez Zamawiajacego, spowoduje nalozenie kary umownej, o której mowa w § 7
ust. 2 pkt 2. Wszelkie uchybienia, Zamawiajacy zobowiazany jest zglaszac Wykonawcy
niezwlocznie po ich ujawnieniu ustnie lub na adres poczty elektronicznej.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentów Wykonawcy (w tym
dokumentów finansowych) zwiazanych z realizowanym przedmiotem umowy.
§ 10

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc wprowadzenia zmian do umowy w zakresie zmiany
miejsca lub terminu jej realizacji albo rezygnacji calkowicie z zadan w przypadku:
1) gdy wystapily opóznienia po stronie Zamawiajacego, które uniemozliwiaja Wykonawcy
realizacje zamówienia albo realizacje w terminie, o którym mowa w § 2 umowy;
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2) wystapienia okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia
umowy, a które uniemozliwiaja jej realizacje (np. wstrzymanie finansowania, inne);
- odpowiednio do zaistnialych okolicznosci lub opóznien po stronie Zamawiajacego.
2. Strony dopuszczaja mozliwosc zmiany miejsca lub terminu konferencji wylacznie
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego z zastrzezeniem spelnienia wszystkich
wymagan okreslonych w Szczególowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (zalacznik nr 2
do umowy) oraz ofercie (zalacznik nr 1 do umowy).
3. Zamawiajacy zobowiazuje sie poinformowac Wykonawce o rezygnacji z realizacji umowy
niezwlocznie po podjeciu takiej decyzji przez Zamawiajacego.
§ 11
1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonanie przedmiotu umowy lezy w granicach jego
mozliwosci i nie istnieja zadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej,
które moga uniemozliwic jego wykonanie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania osób, przy pomocy których
wykonuje umowe, jak za wlasne dzialania i zaniechania. Wykonawca nie moze zwolnic sie
od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego z tego powodu, ze niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce bylo nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowiazan wobec Wykonawcy przez jego kooperantów,
poddostawców i podwykonawców.
§ 12
1. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywal umowe z udzialem podwykonawców,
wykaz podwykonawców stanowi zalacznik nr 4 do umowy (jesli dotyczy).
2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
w celu wykazania spelniania warunków udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowiazany

wykazac

Zamawiajacemu,

ze

proponowany

inny

podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamówienia.
3. Powierzenie wykonania czesci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamówienia.
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§ 13
Wykonawca zobowiazuje sie do przekazywania Zamawiajacemu wszelkich informacji majacych
wplyw na realizacje umowy oraz do niezwlocznego udzielania odpowiedzi w formie pisemnej
na zglaszane przez Zamawiajacego uwagi dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
§ 14
1. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
od Zamawiajacego w zwiazku z wykonywaniem zobowiazan wynikajacych z niniejszej
umowy.
2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajacego, w szczególnosci informacji niejawnych, moze nastapic
wylacznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
3. Wykonawca odpowiada za szkode wyrzadzona Zamawiajacemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych
od Zamawiajacego, wbrew postanowieniom umowy.
4. Zobowiazanie powyzsze wiaze Wykonawce równiez po rozwiazaniu niniejszej umowy,
bez wzgledu na przyczyne.
§ 15
Wykonawca zobowiazany jest do zachowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy nalezytej
starannosci wymaganej w obrocie gospodarczym.
§ 16
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Krajowe

Centrum

Bankowania

Tkanek

i Komórek z

siedziba

w

Warszawie

przy ul Chalubinskiego 5;
2)

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych - iod@kcbtik.pl

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu
zwiazanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, którym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5)

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;
8

6)

Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwiazanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7)

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)
-

Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiana wyniku
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu
oraz jego zalaczników;

-

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesy publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;

-

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9)

Nie przysluguje Pani/Panu :

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
poniewaz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
§ 17
1. Wykonawca

jest

zobowiazany

do

przetwarzania

danych

osobowych

zgodnie

z obowiazujacymi przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych), w tym
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zebrania oswiadczen od uczestników szkolenia, ze ich dane osobowe beda przetwarzane
wylacznie w celu realizacji i rozliczenia szkolen/ konferencji.
§ 18
1. Ilekroc w niniejszej umowie mowa jest o doreczeniu/ dostarczeniu/ zlozeniu dokumentów
Zamawiajacemu przez Wykonawce nalezy przez to fizyczny wplyw do siedziby Krajowego
Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
2. Z wylaczeniem przypadków wskazanych w umowie wszelkie zmiany umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiazujacego, a w szczególnosci Kodeks cywilny.
4. Wszelkie spory pomiedzy Stronami rozstrzygac bedzie sad powszechny wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.
6. Zalaczniki do umowy stanowia jej integralna czesc.
7. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.
Zamawiajacy

Wykonawca

Zalaczniki:
1.
Oferta Wykonawcy;
2.
Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
3.
Wzór protokolu odbioru koncowego;
4.
Wykaz podwykonawców (jesli dotyczy).
* niepotrzebne skreslic
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Zalacznik nr 3 do umowy nr 6/KC/2018
z dnia ………………………….
Protokól Odbioru Koncowego

sporzadzony w dniu ………………….…. na podstawie umowy nr ………………………….. z dnia
………...........………….....
pomiedzy:
Zamawiajacym:
Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, ul. Tytusa Chalubinskiego 5, 02 – 004
Warszawa, NIP: 526-273-89-33, REGON: 015620567, zwanym dalej „Zamawiajacym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora

- Pana dr hab. n med. Artura Kaminskiego

w imieniu którego dziala ……………………………………
a
* gdy Wykonawca jest spólka prawa handlowego:
..........................................................................., z siedziba w ............................................... przy
ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowosci), wpisana do
rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr …………………, prowadzonego
przez Sad Rejonowy ......................................, ……… Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NIP: ............................, REGON: ........................................, reprezentowana przez
................................................., zwana dalej „Wykonawca”,
* gdy Wykonawca jest osoba fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza:
Panem/Pania

.........................,

prowadzacym/a

dzialalnosc

gospodarcza

pod

firma

......................................., adres wykonywania dzialalnosci gospodarczej: ……………………………..,
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej RP, PESEL:
........................, NIP: ..........................., REGON: ………………….., zwanym/a dalej „Wykonawca”,
* gdy Wykonawca jest osoba fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej:
Panem/Pania ........................., zamieszkalym/a w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy
.........................., legitymujacym/ca sie dowodem osobistym o numerze ………………..,
wystawionym przez ………………………, PESEL: ........................, zwanym/a dalej „Wykonawca”,
zwanych dalej lacznie „Stronami”:
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Przedmiot umowy:
wykonanie

uslugi polegajacej na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkolen
wraz z zapewnieniem uslug hotelowo – konferencyjnych i gas tronom icznych na 4 (cztery)
dwudnio we s zkolenia osób wykonujacych czynnosci bezpos rednio zwiazane
z pobieraniem , tes towaniem , przetwarzaniem , przec howywaniem i przes zc zepianiem
kom órek i tkanek pn. "W ym ogi higieny i standardy pracy w pom ieszczeniach czystych –
szkolenie dla personelu banków tkanek i k om órek" dla ………………… osób po ……… osób
na kazde szkolenie, które odbyly sie w terminach:
5.12.- 6.12.2018 r. (Szkolenie 1) – …… osób,
6.12.- 7.12.2018 r. (Szkolenie 2) – ….. osób,
10.12.-11.12.2018 r. (Szkolenie 3) – ….. osób,
11.12.-12.12.2018 r. (Szkolenie 4) – ….. osób.
Wykonawca wykonal usluge a Zamawiajacy przyjal ja.
Ze strony Zamawiajacego

Ze strony Wykonawcy

Zamawiajacy zglosil nastepujace zastrzezenia i uwagi do wykonanej pracy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi wykonawcy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ze strony Zamawiajacego

Ze strony Wykonawcy

Zalaczniki do Protokolu Odbioru Koncowego:
1) Kopie umów cywilnoprawnych zawartych z wykladowami;
2) Dokumenty potwierdzajace wyplate wynagrodzen wykladowcom;
3) Zbiorcza lista osób, które odbyly szkolenie.
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Postepow anie nr 6/KC/2018

Lista obecnosci uczestników szkolenia realizowanego
w ramach zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwa „Narodowy
Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”:
organizac ja i przeprowadzenie cyk lu szkolen wraz z zapewnieniem us lug hotelowo –
k onferencyjnych i gas tronom icznych na 4 (cztery) dwudniowe s zkolenia osób
wykonujacych czynnosc i bezposrednio zwiazane z pobieraniem , testowaniem ,
przetwarzaniem , przechowywaniem i przeszczepianiem kom órek i tk anek pn.
" W ymogi higieny i standardy pracy w pom ieszczeniach czystych – szkolenie
dla personelu bank ów tkanek i kom órek "

Oswiadczam, ze poprzez zlozenie podpisu ponizej wyrazam takze zgode na przetwarzanie moich danych
osobowych do celów realizacji, sprawozdania i rozliczania ww. zadania, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) - RODO

Lp.

Uczestnik szkolenia-imie i nazwisko przeszkolonego Czytelny podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data:
Miejscowosc:
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