
 

   

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

UMOWA NR …………. NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPERATORA 

zawarta w dniu ................... w Gdańsku pomiędzy: 

 

Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy 
Lipy 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000033744, NIP 588-00-19-192, REGON 1900315182, kapitał zakładowy 376 603 000,00 zł, 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Przemysława Sztanderę - Prezesa Zarządu, 

Marka Stanke - Prokurenta  

a 

.……………………………………………………………..….. z siedzibą w ………………………………..……………………….. przy 
ul. ……………………………………………………………………………………………………………………… wpisaną do rejestru 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. NIP ………………….…………………. REGON ……………………………….., zwaną dalej Wykonawcą lub 
Operatorem, reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………………….. 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 
…………………………………………………………………….. , nr sprawy …………………………………………. 

 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

Umowa realizowana jest przez Zamawiającego w ramach Projektu (zwanym dalej „Projektem”) pn. 
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” RPPM.06.03.01-
22-0001/16 w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.03. Ekonomia społeczna, 
Poddziałania 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi Operatora Mentoringu w programie akceleracyjnym 
pn. „Akceleracja Biznesów Społecznych”  (zwanym dalej „Programem”) realizowanego w ramach 
Projektu. 

2. Zamawiający zleca świadczenie usługi Operatora Mentoringu zgodnie z warunkami określonymi 
w postępowaniu przetargowym, a także w zakresie określonym niniejszą umową oraz 
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w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy, a Wykonawca przyjmuje zlecenie świadczenia tej usługi na rzecz Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego z zachowaniem 
najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego 
działalności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o osiągniętych wynikach 
i rezultatach poprzez pisemne sprawozdania/raporty ze zrealizowanych prac na warunkach 
określonych w niniejszej umowie.  

5. W sytuacji przeprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą monitoringu lub kontroli 
realizowanego Programu lub Projektu każda ze stron niniejszej umowy zobowiązana jest 
umożliwić bezzwłocznie pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji i dokumentów 
związanych z realizacją Programu lub Projektu. 

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. W szczególności Operator będzie 
zobowiązany do zrekompensowania Zamawiającemu w pełnej wysokości kar nałożonych na 
Zamawiającego przez Instytucję nadrzędną tj. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
z tytułu nie wykonania założonych w Projekcie rezultatów. 

7. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części lub w całości 
jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji 
niniejszej umowy, poza czynnościami zmierzającymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

 

§ 3 
Zakres i czas trwania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy do dnia ……………… 

2. Świadczenie usługi Operatora Mentoringu  będzie obejmować okres realizacji Programu od dnia 
…………... do dnia …………. i zostanie podzielone na dwie Edycje opisane w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy tj.: 

a. Edycja I: realizacja w okresie od .... do ..... Edycja I składa się z następujących zadań: 
i. Mentoring biznesowy grupowy w wymiarze 15 godzin dla 10 Podmiotów Ekonomii 

Społecznej; 
ii. Mentoring biznesowy indywidualny w wymiarze 30 godzin dla każdego z 10 Podmiotów 

Ekonomii Społecznej; 
iii. Mentoring techniczny indywidualny w wymiarze 10 godzin dla każdego z 10 Podmiotów 

Ekonomii Społecznej; 
b. Edycja II: realizacja w okresie od .... do ..... Edycja II składa się z następujących zadań: 

i. Mentoring biznesowy grupowy w wymiarze 15 godzin dla 10 Podmiotów Ekonomii 
Społecznej ; 

ii. Mentoring biznesowy indywidualny w wymiarze 30 godzin dla każdego z 10 Podmiotów 
Ekonomii Społecznej; 

iii. Mentoring techniczny indywidualny w wymiarze 10 godzin dla każdego z 10 Podmiotów 
Ekonomii Społecznej; 

iv. Mentoring techniczny grupowy w wymiarze 20 godzin dla 10 Podmiotów Ekonomii 
Społecznej; 

v. Zapewnienie dwóch Gości Specjalnych podczas Demo Day. 
3. Szczegółowe terminy realizacji Etapów przedmiotu umowy określa Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 
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§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Operatora należeć będzie świadczenie usług mentoringu dla uczestników 
Programu zgodnie z zagadnieniami opisanymi w SOPZ (załącznik nr 1 do umowy). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym oraz podmiotami wskazanymi 
przez Zamawiającego w zakresie gospodarowania zasobami, wymianą informacji oraz 
przekazanymi materiałami promocyjno-informacyjnymi wynikającymi z zakresu świadczonej 
usługi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dwóch Gości Specjalnych podczas wydarzeniaDemo 
Day, w tym do pokrycia potencjalnego kosztu dojazdu i zakwaterowania. 

4. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich z herbem 
województwa pomorskiego (lub oficjalnym logo promocyjnym, jeśli takie będzie stosowane) 
wszystkich: 

i. prowadzonych działań informacyjnych dotyczących Programu; 

ii. dokumentów związanych z realizacją Programu; 

iii. dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Programie; 

c. przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Programie, przynajmniej w formie 
odpowiedniego oznakowania, informacji, że Program otrzymał dofinansowanie; 

d. dokumentowania działań prowadzonych w ramach Programu. 

5. Na potrzeby informacji i promocji Programu i Europejskiego Funduszu Społecznego, Wykonawca 
udostępni Zamawiającemu utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji 
projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych i prezentacji 
dotyczących Programu oraz w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 udzieli licencji 
niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich.  

6. Wykonawca oświadcza, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie 
przesłanek wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz. 835). 

 

§ 5 
Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy i koordynacji podejmowanych przez siebie 
działań podczas całego okresu trwania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz do stosowania się do jego 
wytycznych. 

3. Wykonawca w terminie 10 dni po zakończeniu każdej z Edycji, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy 
jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu raportu z realizacji zadań. 

4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków realizacji 
przedmiotu umowy, udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek, jak też 
żądania wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, w tym na piśmie. 
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5. W razie stwierdzenia uchybień w realizacji uzgodnionych warunków wykonania przedmiotu 
umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 4 dni. 

 

 

§ 6 
Osoby do kontaktu 

1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są: 

a. ……………………………….………………… e- mail ………………..Tel ……………… 

b. …………………………………….…………… e- mail ………………..Tel ……………… 

2. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są: 

a. …………………………………….…………… e- mail ………………..Tel ……………… 

b. …………………………………….…………… e- mail ………………..Tel ……………… 

3. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą w terminach i miejscach 
obustronnie ustalonych. Wszystkie ustalenia dokonywane będą w formie pisemnej lub drogą 
elektroniczną, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

 

§ 7 
Kadra Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do realizacji poszczególnych zadań posiadają 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe gwarantujące skuteczną i terminową realizację przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór kadry i za ewentualne wyrządzone 
Zamawiającemu z tego tytułu szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania przedmiotu umowy 
w trakcie jego realizacji. Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udzieli informacji co 
do stanu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy i dopuści przedstawiciela Zamawiającego 
do kontroli sposobu wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 8 
Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. zmiany dat poszczególnych Edycji i Demo Day, z zastrzeżeniem, iż nie przekroczą one 
terminów realizacji Projektu. Zmiana następować będzie nie później niż na 7 dni przed 
planowanym zdarzeniem, poprzez przesłanie do Wykonawcy informacji na podany 
Zamawiającemu adres mailowy; 

b. zgłaszania uwag do poszczególnych działań dokonywanych w ramach poszczególnych Edycji, 
o których mowa w § 3 ust. 2 umowy; 

c. zmiany liczby Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Edycji wskazanych w § 3 ust. 2 
z zastrzeżeniem, że ogólna liczba Podmiotów Ekonomii Społecznej będzie wynosiła nie więcej 
niż 20. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego dostarczania Wykonawcy wszelkich potrzebnych 
informacji i danych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy. 
Przede wszystkim Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 7 dni od podpisania umowy 
wzory używanych przez Zamawiającego znaków, logotypów oraz nazw produktów, dalej zwanych 
oznaczeniami firmowymi, do wykorzystania w trakcie trwania umowy i wyłącznie na potrzeby jej 
wykonania. Każdy sposób użycia przez Wykonawcę przekazanych znaków i logotypów oraz nazw 
produktów będzie uprzednio wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa 
autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej w szczególności prawa ochronne do 
znaków towarowych) do oznaczeń firmowych określonych w ust. 2 powyżej, które Zamawiający 
udostępni Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy oraz Zamawiający oświadcza, że 
wykorzystanie przez Wykonawcę przekazanych materiałów zgodnie z niniejszą umową nie 
stanowi naruszenia przepisów prawa ani nie narusza praw osób trzecich.  

 

§ 9 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wysokość wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty niezbędne do kompleksowego zrealizowania 
przedmiotu umowy. 

2. Łączne maksymalne wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  

netto: ………………………………………………. słownie: …………………………………………………….……………… 

VAT: ………………………………………………… słownie: …………………………………………………………………… 

brutto: ………………………………………………. słownie: ………………………………………………….……………… 

na podstawie oferty złożonej dnia ……………………… roku, stanowiącej integralną część niniejszej 
umowy (załącznik nr 2 do umowy). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej zostanie powiększone o stawkę podatku od 
towarów i usług obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.  

4. Wykonawcy przysługuje zapłata tylko za faktycznie zrealizowaną liczbę godzin. Wysokość 
wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy będzie adekwatna do wymiaru 
godzinowego zrealizowanych zadań i wyniesie nie więcej niż kwota wskazana w ust. 2 powyżej. 

5. Zamawiający oświadcza, ze posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 893). 

 

§ 10 
Sposób rozliczenia i płatność 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury następująco: 

a. za realizację zadań opisanych w § 3 ust. 2 pkt. a Wykonawca wystawi osobną fakturę częściową 
za realizację Etapu I, w wysokości zgodnej z zapisami § 9 ust. 4; 

b. za realizację zadań opisanych w § 3 ust. 2 pkt. b Wykonawca wystawi osobną fakturę końcową 
za realizację Etapu II, w wysokości zgodnej z zapisami § 9 ust. 4; 

2. Wykonawca wystawi faktury po kompletnym wykonaniu zadań stanowiących przedmiot umowy 
i odebraniu ich przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i końcowej 
będą podpisane bez zastrzeżeń przez obie Strony protokoły odbioru danej Edycji. 
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3. Płatności wynagrodzenia będą dokonywane wyłącznie na podstawie prawidłowych faktur 
wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z ust, 1 powyżej. Termin płatności faktury częściowej 
oraz faktury końcowej z tytułu realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionych faktur.  

4. Płatności uważane będą za zrealizowane w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 %  ceny całkowitej 
podanej w Ofercie stanowiącej załącznik nr 2 służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie …………………………………………….... 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129). Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości i nie powoduje zmiany 
umowy. 

1. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Wypłata, o której mowa w ust. 5 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

7. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

8. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi 
na rzecz Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych 
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w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 

 

§ 12 
Procedura odbioru 

1. W terminie 14 dni od zakończenia każdego z zadań wchodzących w skład Edycji I i II, o których 
mowa w § 3 ust. 2 pkt a-b umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru raport 
z realizacji Edycji stanowiącej przedmiot odbioru. 

2. W terminie do 14 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu do odbioru raportu z realizacji 
danej Edycji przez Wykonawcę, Strony sporządzą protokół odbioru danej Edycji. Czynności 
odbioru danej Edycji nie wstrzymują prac nad kolejną Edycją (o ile to możliwe i celowe). 

3. Protokół odbioru każdego zadania powinien zawierać w szczególności: 

a. datę i miejsce jego sporządzenia; 

b. oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu wad lub zastrzeżeń do wykonania 
danego zadania; 

c. termin usunięcia wad lub zastrzeżeń do wykonania danego zadania, w przypadku ich 
stwierdzenia i możliwości usunięcia; 

d. informację o ilości zrealizowanych zadań i godzin w ramach mentoringu. 

4. Wady lub zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 pkt. b powyżej, Zamawiający zgłosi w protokole 
odbioru danej Edycji, jeżeli stwierdzi, że Edycję wykonano nienależycie lub niezgodnie z umową. 

5. W razie zgłoszenia wad lub zastrzeżeń w protokole odbioru danej Edycji, Zamawiający pisemnie 
wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie krótszy jednak niż 7 dni, w celu usunięcia 
przedmiotowych wad lub zastrzeżeń jeżeli ich usunięcie jest możliwe. Wykonawca zobowiązuje się 
usunąć wady lub zastrzeżenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru danej Edycji, mimo występowania wad lub 
zastrzeżeń, które w ocenie Zamawiającego, pozostają bez lub nie mają istotnego wpływu na 
realizację celu jakiemu służy realizacja niniejszego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem prawa 
Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz żądania kar umownych 
i odszkodowań przewidzianych niniejszą umową. W takim przypadku protokół odbioru będzie 
zawierał stosowną adnotację o stwierdzonych wadach lub zastrzeżeniach, będącą podstawą do 
ustalenia ww. roszczeń wobec Wykonawcy. 

7. Strony uzgadniają, że: 

a. w razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od sporządzenia protokołu odbioru 
danej Edycji w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Edycję przyjmuje się za 
wykonaną w całości należycie, a Wykonawca może wystawić fakturę zgodnie 
z postanowieniami § 10 umowy. 

b. w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu odbioru danej 
Edycji w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy i żądania kary umownej zgodnie z postanowieniami § 16 
umowy. 

8. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego. 
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§ 13 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierza (nie powierza)* wykonanie przedmiotu umowy następującym 
podwykonawcy/om:  

a. ………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa) zakres 
wykonywanych czynności  …………………………………………………………………….. 

b. ………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa) zakres 
wykonywanych czynności …………………………………………………………………….. 

2. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami winna być zawierana w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z podwykonawcą 
niewymienionym w ust. 1. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy na podwykonawstwo niezwłocznie po jej zawarciu. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości zlecania dalszego podwykonawstwa czynności objętych umową na 
podwykonawstwo. 

5. W przypadku powierzenia przedmiotu umowy w określonym zakresie podwykonawcom, 
Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa. 

 

§ 14 
Pozostałe postanowienia 

1. Strony niniejszym ustalają, że Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw lub przeniesienia 
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. Wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy pokrywa Wykonawca w ramach ustalonego 
wynagrodzenia. 

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nie przewidziane 
w umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób przez siebie zatrudnionych oraz osób 
trzecich, którym powierzy wykonywanie przedmiotu umowy lub z których pomocą wykonuje 
umowę, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez 
względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie 
wykonywania umowy. 

6. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od 
Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury 
technicznosystemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń. 

7. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być 
wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

8. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 

a. stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy; 
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b. były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do 
zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu; 

c. podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

9. W terminie 5 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 
Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających informację stanowiącą 
tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem umowy. 

10. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy są zobowiązane do przestrzegania 
obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa 
informacji. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy winny zostać 
poinformowane przez Wykonawcę o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do 
zachowania ich w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie 
naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w przypadku 
wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących  wynikiem 
naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

12. Strony przyjmują do wiadomości, że z chwilą uzyskania danych osobowych osób fizycznych osób 
reprezentujących Strony oraz osób fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu 
i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy, oraz danych pracowników Stron, 
które otrzymają w związku z realizacją Umowy stają się administratorem tych danych 
i zobowiązane są do spełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwanego dalej „RODO”.  

13. Każda ze Stron zobowiązana jest do spełnienia obowiązku informacyjnego w imieniu drugiej 
Strony, o którym mowa w art. 14 RODO (tj. podanie informacji w przypadku pozyskiwania danych 
osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) w stosunku do swoich pracowników, 
współpracowników i reprezentantów. Treści klauzul informacyjnych każdej ze Stron znajdują się 
w załączniku nr 6 i załączniku nr 7 do niniejszej Umowy. 

14. Strony niniejszym ustalają, że w celu realizacji umowy, Zamawiający powierzy przetwarzani 
danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy na podstawie osobnej umowy powierzenia, 
która stanowi załącznik nr 8 do umowy. 

 

§ 15 
Odstąpienie od umowy 

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W tej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, 
określonych w umowie w sytuacji gdy Wykonawca: 
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a. ogłosił likwidację przedsiębiorstwa lub wydano nakaz zajęcia istotnej części majątku 
Wykonawcy - prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia 
powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy; 

b. nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy 
wskazanej w § 3 ust. 1 umowy; 

c. odmówił poddania się kontroli lub audytowi uprawnionych instytucji, uniemożliwił lub 
utrudnił ich przeprowadzenie lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych lub wytycznych 
otrzymanych przez Zamawiającego; 

d. w terminie określonym przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot nie usunął 
stwierdzonych wad lub zastrzeżeń lub nie złożył stosownych wyjaśnień; 

e. przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty w celu zawarcia niniejszej 
umowy lub na etapie realizacji umowy; 

f. realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z Umową w szczególności nie realizuje 
obowiązków wynikających z § 4 umowy oraz zaleceń i wytycznych Zamawiającego; 

g. przeniósł na inny podmiot prawa, obowiązki lub wierzytelności wynikające z Umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego; 

h. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zadań określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o więcej niż 7 dni w stosunku do terminu 
określonego w tym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

i. Wykonawca w sposób zawiniony uchyla się od podpisania w terminie protokołu odbioru danej 
Edycji;  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. a-i powyżej, 
w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

4. Odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn określonych w ust. 1 i 2, nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

5. Odstąpienie od umowy dla zachowania skuteczności wymaga formy pisemnej. 

 

§ 16 
Kary umowne 

1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 15 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty wymienionej w § 9 ust. 2 umowy. 

2. W przypadku zwłoki w wykonywaniu lub nienależytego wykonania postanowień umowy 
w szczególności wskazanych w § 4 ust. 1 umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,5% kwoty wymienionej w § 9 ust. 2 umowy za 
każde naruszenie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne. 

4. Zamawiający będzie mógł potrącić, na co Wykonawca wyraża zgodę, kwotę przysługującej mu 
kary umownej z kwotą Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się 
do zapłacenia kary umownej lub jej części, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty 
na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu. 
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§ 17 
Ubezpieczenie 

1. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek wykazania się posiadaniem opłaconej polisy od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy) w okresie od dnia 
podpisania umowy do jej zakończenia. 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekazuje Zamawiającemu obowiązującą na dzień 
podpisania umowy kopię polisy ubezpieczenia. Kopia polisy stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

3. Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez cały czas, gdy ponosi 
z tego tytułu odpowiedzialność względem Zamawiającego do utrzymania ciągłości zawartej 
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym zapłacenia wszystkich należnych 
składek). 

5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dowodów posiadania ciągłości ubezpieczenia lub opłacenia 
składek, to Zamawiający, na koszt Wykonawcy, będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki 
ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

§ 18 
Zmiany w umowie 

1. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy może nastąpić w przypadku gdy w okresie 
obowiązywania umowy nastąpi: 

a. zmiana stawki podatku od towarów i usług; 

b. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,; 

c. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę — zastosowanie 
mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone 
w postanowieniach ust, 2-4. 

2. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających 
zmiany, o których mowa w ust, 1 powyżej, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej  
uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają 
wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych 
kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 
a w szczególności: 

a. szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 
wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę; 
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b. przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 
założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, 
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń. 

3. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego 
pisemne stanowisko. 

4. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 2 — 3 powyżej zostanie wykazane, że zmiany, o których 
mowa w ust. 1 powyżej, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść 
aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia 
w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami 
określonymi w ust. 1 powyżej. 

5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony. 

6. Wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej musi być złożony na piśmie 
i uzasadniony. 

 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony   
będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie 
poddany pod rozstrzygnięcie właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Oferta 

3. Wzór protokołu odbioru 

4. Kopia polisy 

5. Dowód wniesienia zabezpieczenia 

6. Zakres informacji przekazywanych przez Operatora osobom działającym w jego imieniu 

7. Zakres informacji przekazywanych przez Zamawiającego osobom działającym w jego imieniu 

8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 
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Załącznik nr 3 WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU 

Dotyczy Umowy nr PSSE/…. 

 z dnia ……………. 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

sporządzony w Gdańsku dnia ……………….. pomiędzy: 

 

1. Przedmiot odbioru (w tym informacja o ilości zrealizowanych zadań i godzin w ramach 
mentoringu):  

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

2. Stwierdza się, że zgodnie z treścią umowy, przedmiot umowy został wykonany bez zastrzeżeń/z 
zastrzeżeniami. *  

3. Stwierdza się niezgodność wykonania przedmiotu umowy z ustalonymi warunkami umowy,  
polegającą na: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Należy wskazać termin usunięcia wad lub zastrzeżeń do wykonania danego zadania, w przypadku 
ich stwierdzenia i możliwości usunięcia 

4. Stanowisko Zamawiającego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Stanowisko Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Inne ustalenia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Zamawiający                                                                 Wykonawca  
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Załącznik nr 6 Zakres informacji przekazywanych przez Operatora osobom działającym w jego imieniu 

 

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ OPERATORA 

OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU 

 

1. Kategorie danych osobowych, które zostały zawarte w treści umowy albo przekazane Zamawiającemu 
na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści 
umowy, są następujące: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu służbowego, adres 
służbowej poczty elektronicznej.  

2. Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych, administratorem tych danych staje się 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o. jest Paweł 
Okoniewski, a w celu kontaktu należy zwracać się na adres rodo@strefa.gda.pl 

4. Celem udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych jest ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, 
poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez strony. Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, tj. b) przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; f) prawnie uzasadniony 
interes Zamawiającego polegający na właściwej realizacji umowy zawartej z Operatorem. 

5. Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści 
umowy lub zostaną przekazane Zamawiającemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) 
tych danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres 5 lat począwszy od następnego 
roku po wykonaniu umowy.  

7. Dane mogą być przekazane upoważnionym pracownikom Zamawiającego, podmiotom zewnętrznym 
świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego, a także instytucjom publicznym, na podstawie przepisów 
prawa.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu art. 4 pkt 26 „RODO”. 

9. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, przysługuje prawo żądania od 
Zamawiającego, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
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Załącznik nr 7 Zakres informacji przekazywanych przez Zamawiającego osobom działającym 
w jego imieniu 

 

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU 

 

1. Kategorie danych osobowych, które zostały zawarte w treści umowy albo przekazane 
Wykonawcy na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych 
zawartych w treści umowy, są następujące: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr 
telefonu służbowego, adres służbowej poczty elektronicznej.  

2. Z chwilą udostępnienia Wykonawcy danych osobowych administratorem tych danych staje 
się ………………………………………………. 

3. Inspektorem Ochrony Danych u Wykonawcy jest ………….., a w celu kontaktu należy zwracać 
się na adres poczty elektronicznej: …………………….. / numer telefonu ………………………………… 

4. Celem udostępnienia Wykonawcy danych osobowych jest: ustalenie uprawnień 
i zobowiązań stron, poprzez zawarcie Umowy oraz wykonanie Umowy przez strony. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, tj. b) przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
f). prawnie uzasadniony interes Wykonawcy polegający na właściwej realizacji zawartej 
z Zamawiającym Umowy. 

5. Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są 
w treści Umowy lub zostaną przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub 
uzupełnienia) tych danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres 5 lat począwszy od 
następnego roku po wykonaniu Umowy. 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Wykonawca odbiorcom danych lub 
kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji 
publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 „RODO”. 

9. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Wykonawcy, przysługuje prawo 
żądania od Wykonawcy, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia 
skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 

10. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 


