UMOWA NR ........./GDOŚ/2019
W dniu ....................... 2019 roku w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska z siedzibą
w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON: 141628410,
w imieniu którego działa Pan Marek Kajs - Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 czerwca 2018 r. oraz 22 października
2018 r.,
zwanym dalej: „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………,
zwanym(-ą) w dalszej części: „Wykonawcą”
- dalej łącznie zwani: „Stronami”,
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm) (zwanej dalej: „ustawą Pzp”), została zawarta umowa
(zwana dalej: „Umową”) o następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest rekrutacja 13 osób (zwanych dalej: „Stażystami”) na płatne staże

(zwane dalej: „Stażami”), na stanowisko Asystenta ds. prawnej ochrony przyrody w 13
regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska wskazanych w SOPZ (zwanych dalej: „rdoś”),
na przewidywane 6 000 godzin zegarowych odnoszących się łącznie do min. 13 Stażystów
w terminie od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 15 października 2019 r., ), w ramach projektu
LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, wraz z obsługą
kadrowo-płacową.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z Umową, ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej: „SOPZ”), stanowiącym
Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………., której kopia stanowi
Załącznik Nr 2 do Umowy.
3. Umowa finansowana jest w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do
skutecznej ochrony przyrody (zwanego dalej: „Projektem”), finansowanego ze środków
Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w okresie: od dnia podpisania Umowy
do dnia zakończenia realizacji wszystkich zadań, o których mowa w SOPZ, nie później
jednak niż do dnia 22 listopada 2019 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym. Bieżąca współpraca
będzie polegała na kontaktach przedstawicieli Stron, wskazanych w § 16 ust. 1 Umowy, za
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pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub w formie pisemnej w dniach pracy
Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą, wiedzą i doświadczeniem,
niezbędnymi do należytego wykonania Umowy oraz, że nie istnieją żadne przeszkody
prawne i faktyczne uniemożliwiające mu jej wykonanie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do działania zgodnego ze wskazówkami i wytycznymi
Zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że informacje przez niego przekazywane przeznaczone są
wyłącznie do użytku służbowego Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
4. Strony zobowiązują się - zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak również przez czas
nieoznaczony po jej zakończeniu lub rozwiązaniu - do nieujawniania osobom trzecim treści
Umowy, a także wszelkich informacji, w których posiadanie wejdą w związku
z zawarciem lub wykonaniem Umowy i zapewnienia im ochrony przed nieuprawnionym
ujawnieniem, udostępnieniem, utratą, chyba, że stanowi to wykonanie obowiązku
nałożonego ustawą.
5. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu oryginały dokumentacji otrzymane od Zamawiającego
oraz wszystkie inne materiały powstałe w trakcie realizacji Umowy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia obowiązywania Umowy.

§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie osoby, przy udziale których będzie wykonywał Umowę,
w tym również osoby trzecie, będą posiadały wszelkie kwalifikacje, uprawnienia
i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego dla prawidłowego i kompletnego
wykonania Umowy oraz, że będą one zatrudnione zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy, w tym również
za zapewnienie personelu do jej realizacji na każdym etapie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji Umowy na każdym jego
etapie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie
wskazanym przez Zamawiającego udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane
z wykonywaniem Umowy.

§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje łączne maksymalne
wynagrodzenie w kwocie …………………... złotych brutto (słownie złotych brutto:
…………………… 00/100).
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne z dołu, w transzach, za każdy
miesiąc kalendarzowy realizacji Umowy, w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia
doręczenia Zamawiającemu każdej/ego z prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków.
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3.

Fakturę VAT/rachunek należy wystawić i doręczyć na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON:
141628410.

4.

Opis faktury VAT/rachunku powinien zawierać:
1)

przedmiot Umowy wraz z numerem Umowy;

2)

informację - Realizacja zadania w ramach projektu nr LIFE15 GIE/PL/000758 pn.
Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.

5.

Zapłata wynagrodzenia brutto za każdą transzę, o której mowa w ust. 2, nastąpi na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT/rachunku, przy czym za dzień
zapłaty wynagrodzenia brutto uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

6.

Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę, będzie podpisany
przez Strony, a sporządzony przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych
od podpisania Kosztorysu Powykonawczego, o którym mowa w ust. 7, Częściowy protokół
zdawczo-odbiorczy za dany miesiąc kalendarzowy realizacji Umowy. Wzór Częściowego
protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.

7.

Podstawą sporządzenia przez Zamawiającego Częściowego protokołu zdawczoodbiorczego za dany miesiąc Stażu, jest podpisany przez Strony, a sporządzony przez
Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca Stażu,
Kosztorys Powykonawczy za dany miesiąc Stażu, wskazujący faktycznie przepracowane
i potwierdzone godziny pracy Stażystów w każdym miesiącu kalendarzowym wykonywania
Stażu. Wzór Kosztorysu Powykonawczego stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy.

8.

Szczegółowe zasady sporządzania dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7 Strony ustalą
w trybie roboczym.

9.

Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty, które poniesie
Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki,
w szczególności podatek VAT – dotyczy Wykonawców będących płatnikiem podatku VAT.

10. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot kosztów związanych z osobistym
stawiennictwem w siedzibie Zamawiającego. Kalkulacja wysokości wynagrodzenia brutto
dokonana przez Wykonawcę uwzględnia konieczność poniesienia przez Wykonawcę
kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
11. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających
z Umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

§ 6.
1. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Zamawiającemu wszelką dokumentację
związaną z realizacją Umowy, celem jej archiwizacji przez Zamawiającego, w sposób
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Zamawiający będzie miał prawo
wglądu do dokumentacji Wykonawcy związanej z realizacją Umowy na każdym etapie
realizacji Umowy.
2. Na wszelkich materiałach powstałych w ramach realizacji Umowy, Wykonawca umieści
informację: „Realizacja projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej
ochrony przyrody, finansowanego ze środków Programu LIFE oraz ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz logotypy Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
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3. Logotypy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający przekaże Wykonawcy w trybie kontaktów
roboczych w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

§ 7.
1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy, objęty Umową siłami własnymi bez udziału podwykonawców/z udziałem
podwykonawców w zakresie…………………………..1)
2. Zgodnie ze złożoną ofertą podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
jest ……………………………..2)
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
2)
zamówienia .
4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części Umowy przez podwykonawców, którzy
nie zostali wskazani przez Wykonawcę w ofercie. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowiązany, przed powierzeniem realizacji danej części Umowy podwykonawcom, uzyskać
pisemną zgodę Zamawiającego.
5. W przypadku realizacji Umowy z udziałem podwykonawców:
1) Wykonawca
zobowiązuje
się
do
koordynowania
prac
realizowanych
przez podwykonawców i odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania tych osób jak
za własne;
2) podwykonawcy będą realizować następujące części Umowy:
a) część Umowy: …………………………………., podwykonawca …………………,
b) część Umowy: …………………………………., podwykonawca ………………….
6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w realizacje przedmiotu Umowy.
Wykonawca, zlecając część lub całość prac związanych z realizacją zamówienia
podwykonawcom, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu
cywilnego, w zakresie prawidłowej realizacji Umowy.
7. Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

zwalnia

Wykonawcy

8. Zmiany podwykonawców i zakresu podwykonawstwa są możliwe jedynie za pisemną zgodą
Zamawiającego i nie stanowią zmiany Umowy.

§ 8.
1)
2)

Niepotrzebne skreślić.

Postanowienia ust. 2 i 3 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy 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 osobowych) zwanym dalej „Rozporządzeniem”.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zobowiązań określonych w ust. 1 zarówno
w czasie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
§ 9.
1.

Wykonawca zbiera i przekazuje Zamawiającemu dane osobowe uczestników Staży
w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, nazwa szkoły i kierunki kształcenia,
stanowisko służbowe, miejsce pracy, adres do korespondencji, numer telefonu, adres
zamieszkania, adres zameldowania, numer konta bankowego i adres e-mail.

2.

Administratorem danych, o których mowa w ust. 1 jest Zamawiający.

3.

Zamawiający, działając na podstawie art. 28 Rozporządzenia, powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych uczestników Szkoleń, a Wykonawca powierzenie
przetwarzania danych osobowych przyjmuje, na warunkach określonych w Umowie.

4.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez Wykonawcę zadań
wynikających z Umowy w zakresie rekrutacji oraz obsługi kadrowo-płacowej.
§ 10.

1. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe jedynie
w celach niezbędnych do realizacji Umowy.
2. Wykonawca, zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
4. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu Umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającemu
własną dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych przy
realizacji Umowy.
5. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym
użyciu;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych;
3) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
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u Wykonawcy tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych
osobowych powierzonych przez Zamawiającego.
4) w przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować odpowiedzialnością
Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia w zakresie
przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się podjąć
niezwłocznie
działania
w
celu
usunięcia
tych
okoliczności
oraz zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o zaistniałym fakcie Zamawiającego.
6. Wykonawca uzyska od uczestników Projektu (Stażystów) oświadczenia o zgodzie na
przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji Umowy. Wzór oświadczenia zawarty
jest w Załączniku nr 4 do Umowy.
§ 11.
1.

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.

2.

Wykonawca zobowiązuje się dołożyć
powierzonych danych osobowych.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.

4.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28
ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzane dane przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia
ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.

5.

Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6.

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.

7.

Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o stwierdzeniu
naruszenia.

8.

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.

9.

Zamawiający będzie realizować prawo kontroli z minimum 2-dniowym uprzedzeniem
Wykonawcy, w godzinach pracy Wykonawcy.

należytej

staranności

przy

przetwarzaniu

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni.
11. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
12. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów Rozporządzenia oraz
niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w ust. 10 lub gdy Wykonawca przetwarza
dane osobowe w sposób niezgodny z Umową lub powierzył przetwarzanie danych
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osobowych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego,
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Zamawiający

może

13. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
14. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na
pisemne polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
ważny interes publiczny.
15. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 13 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki
jakie zostały nałożone na Wykonawcę w ust. 1-7.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązanie się
ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§ 12.
1. Za niewykonanie Umowy Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 20% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy.
2. Za nienależyte wykonanie części Umowy przypadającej na daną transzę, o której mowa
w § 5 ust. 2 Umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia brutto za daną transzę.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20%
łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 20% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy.
5. W przypadku niedochowania terminu:
1) rozpoczęcia Stażu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy lub
2) niedochowania terminu przedstawienia treści ogłoszenia rekrutacyjnego na Staże oraz

wzoru umowy ze Stażystą, który powinien zawierać postanowienia regulujące współpracę
pomiędzy Stażystą, a daną rdoś, o których mowa SOPZ lub
3) niedochowania terminu dostarczenia listy 13 zrekrutowanych osób wraz z dokumentacją

ze wszystkich etapów rekrutacji wskazującą na spełnienie przez wszystkie zrekrutowane
osoby wszystkich kryteriów wskazanych w SOPZ, w przypadku, o którym § 13 ust. 2 pkt 2
z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 0,1% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy – za każdy dzień opóźnienia, za każdy Staż w każdym
rdoś, licząc od dnia, w którym miała nastąpić realizacja danego zadania lub w przypadku
rozpoczęcia stażu od dnia 15 lipca 2019 r.
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6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-5, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu.
Suma kar nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty łącznego maksymalnego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
7. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku, gdy wysokość naliczonych kar umownych,
o których mowa w ust. 1-5, przekroczy kwotę stanowiącą zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy wraz z odsetkami, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy,
a w przypadku braku możliwości potrącenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar
umownych w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
w wezwaniu do zapłaty.
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych
w przepisach Kodeksu cywilnego, niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1-5.

§ 13.
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 Umowy oraz § 16
ust. 2 Umowy.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiany wysokości łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, w sytuacji:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794);
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne
- jeżeli będą one miały wpływ na koszty realizacji przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę. W takiej sytuacji łączne maksymalne wynagrodzenie brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu lub
zwiększeniu;
2) zmniejszenia liczby Stażystów na umotywowany wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu należytej staranności
i przeprowadzeniu procedury rekrutacji zgodnie z wymogami SOPZ, Wykonawca nie
zrekrutuje Stażystów do wszystkich rdoś wskazanych w SOPZ, z zastrzeżeniem, że
minimalna liczba Stażystów skutecznie odbywających Staż w rdoś nie może być mniejsza
niż 10;
3) zmiany terminów, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy i SOPZ, o maksymalnie o 30 dni,
z zastrzeżeniem, że termin realizacji wszystkich działań, o których mowa w SOPZ nie
może być dłuższy niż końcowy termin wskazany w § 2 ust. 1 Umowy., w szczególności
w sytuacjach:
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a) gdy Umowa lub umowa na realizację i obsługę Szkolenia zawarta zostanie
w terminie uniemożliwiającym realizację przedmiotu Umowy w terminach,
o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy;
b) gdy z przyczyn niezależnych od Stron nie uda się wyłonić Wykonawcy w zakresie
realizacji i obsługi Szkolenia i konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej procedury
wyboru Wykonawcy realizacji Szkolenia;
c) wystąpienia zamieszek, strajków, ataków terrorystycznych, działań wojennych,
promieniowania lub skażenia, powodzi, lawiny, sezonowych pożarów, katastrofy,
awarii, które uniemożliwiają wykonanie Umowy lub umowy dotyczącej realizacji i
obsługi Szkolenia.
4) rozszerzenia zakresu przedmiotu Umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie
następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu LIFE, w szczególności
w zakresie konieczności dokonania zmian w dokumentacji z wykonania Umowy,
czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przed zawarciem Umowy;
5) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku Nr 7 do SIWZ tylko
w przypadkach losowych, takich jak np. śmierć, długotrwała choroba uniemożliwiająca
realizację Umowy lub z powodu uzasadnionej negatywnej oceny dokonanej przez
przedstawiciela Zamawiającego podczas realizacji Umowy lub w przypadku, gdy termin
wykonania Umowy ulegnie zmianie na warunkach określonych i w przedłużonym
terminie Wykonawca nie będzie miał możliwości realizacji Umowy za pomocą składu
osobowego wskazanego w ofercie Wykonawcy.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia sytuacji,
o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie
do niezrealizowanej części przedmiotu Umowy, zgodnie z terminami określonymi w Umowie,
po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
oraz wyłącznie do części realizacji przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie
zmiana tej stawki.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, wartość wynagrodzenia netto
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa
w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających
wysokość
minimalnego
wynagrodzenia
za
pracę
lub
dokonujących
zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot Umowy
do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot
Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
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z wypłatą wynagrodzenia pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot Umowy. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot Umowy, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
8. W celu zawarcia aneksu do Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,
o jaką kwotę wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
której nastąpiła, bądź nastąpi, zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, niezależnie od Strony
występującej z wnioskiem o zmianę, Wykonawca zobowiązany jest załączyć wraz
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8 dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie
zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
Wykonawcy realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu, w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. b;
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
Wykonawcy realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.
10.

Jeżeli w toku wykonywania Umowy, jedna ze Stron stwierdzi zaistnienie okoliczności,
które dają podstawę do oceny, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 3
Umowy, w związku z czym Umowa nie zostanie wykonana w terminie określonym
w § 1 Umowy, ma ona obowiązek w terminie do 5 dni kalendarzowych
od zaistnienia tych okoliczności pisemnie powiadomić drugą Stronę o niebezpieczeństwie
wystąpienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wskazując przyczynę opóźnienia.

11.

W przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit b Umowy, przekroczy
30 dni kalendarzowych licząc od dnia 15 lipca 2019 r., Stronom przysługuje prawo
do odstąpienia od Umowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości
o tym przekroczeniu.

12.

Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2 spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, proporcjonalnie do ilości wykonujących pracę Stażystów.

13.

Zmiany o których mowach w ust. 2 pkt 3-4, nie spowodują zmiany wysokości
wynagrodzenia brutto,

14.

Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 6, jest możliwa przy spełnieniu łącznie następujących
przesłanek:

1) jest dopuszczalna pod warunkiem zastąpienia inną osobą o co najmniej takim samym
doświadczeniu, jakiego wymagał Zamawiający w rozdziale VI SIWZ wobec osoby
zastępowanej, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać;
2) wskazana nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu, określony
w rozdziale VI SIWZ (w zależności od funkcji zmienianej lub dodawanej osoby) oraz
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posiadać minimum takie samo doświadczenie (tj. musi uzyskać co najmniej taką liczbę
punktów, jaką uzyskała osoba występująca pierwotnie w ramach kryterium określonego
w SIWZ – w przypadku, gdy zmiana dotyczy osoby poddanej ocenie w ramach kryteriów
oceny ofert);
3) zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 5, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego;
4) w przypadku konieczności zmiany osoby biorącej udział w realizacji Umowy, Wykonawca
powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby w terminie do 2 dni
roboczych od powzięcia informacji o okolicznościach powodujących zmianę osoby.
Zamawiający pisemnie zaakceptuje lub zgłosi uwagi do propozycji Wykonawcy w terminie
do 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.

§ 14.
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym oraz żądania
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości, o której mowa w § 12 ust. 3 Umowy,
w następujących przypadkach:
1) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy: niezgodnie z Umową lub narusza inne
postanowienia Umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego
do usunięcia stwierdzonych naruszeń lub zaprzestania stwierdzonych naruszeń, nadal nie
wykonuje Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w rażący sposób zaniedbuje lub
narusza postanowienia Umowy;
2) Wykonawca zleca bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy
udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego;
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wywiera skutki, o ile zostało złożone w formie
pisemnej.
4. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim.

§ 15.
1. Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy, tytułem
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym w § 5 ust. 1 Umowy, tj. ………………. zł (słownie złotych: ……………………
00/100), w formie …………..
2. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia,
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik Nr 5 do
Umowy.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia realizacji
przedmiotu Umowy i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną,
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przy czym jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gotówkowej, Zamawiający zwraca
ją wraz 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, z zastrzeżeniem
§ 12 ust. 7 Umowy.

§ 16.
1. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy, Strony wyznaczają następujące
osoby, z których każda z nich upoważniona jest do samodzielnego wykonywania czynności,
w tym do podpisywania Protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w § 5 ust. 6
Umowy oraz Kosztorysów Powykonawczych, o których mowa w § 5 ust. 7 Umowy:
1) ze strony Zamawiającego:
a) Panią/Pana.............................., tel.: ......................., adres e-mail: ...............,
b) Panią/Pana.............................., tel.: ....................., adres e-mail: ................;
2) ze strony Wykonawcy:
a) Panią/Pana.............................., tel.: ......................., adres e-mail: ...............,
b) Panią/Pana.............................., tel.: ....................., adres e-mail: ................. .
2. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1, numerów telefonów i adresów
e-mail następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony Umowy i nie stanowi
zmiany Umowy.
3. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy przekazywanie uwag, informacji lub dokumentów
niezbędnych do jego realizacji, będzie odbywało się za pośrednictwem przedstawicieli Stron,
o których mowa w ust. 1, telefonicznie, drogą pocztową lub pocztą kurierską, a także pocztą
elektroniczną, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w ust. 1.
4. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji Umowy.
5. Zmiana adresów do korespondencji nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony Umowy.
6. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony Umowy o zmianie adresu do korespondencji,
doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.

§ 17.
1. Wszelkie spory między Stronami wynikające z realizacji Umowy, będą rozstrzygane
polubownie w drodze negocjacji.
2. Po bezskutecznym upływie 14 dni od złożenia przez Stronę wniosku o polubowne
rozstrzygnięcie sporu drugiej Stronie, spory wynikłe w związku albo na podstawie Umowy,
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
o której mowa w § 1 ust. 4 Umowy, § 9 ust. 1 Umowy, § 13 ust. 2 pkt 1 lit. b Umowy,
rozporządzenia oraz ustawy Pzp.
4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) Załącznik Nr 2 – Kopia formularza oferty Wykonawcy i wykazu osób;
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3) Załącznik Nr 3 – wzór Częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego;
4) Załącznik Nr 4 – wzór Kosztorysu powykonawczego;
5) Załącznik Nr 5 – wzór dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY :
………………………………………..

WYKONAWCA:
…………………………………
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Załącznik Nr 3
do Umowy Nr

/GDOŚ/2019
Wzór

CZĘŚCIOWY PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
sporządzony w dniu ........................... 2019 r.
dotyczy: Umowy Nr ……………...../GDOŚ/2019 zawartej w dniu ................... 2019 r. (zwanej
dalej: „Umową”)
Zamawiający:
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON: 141628410, w imieniu
którego działa Pan Marek Kajs - Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na
podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 czerwca 2018 r.
Wykonawca: .................................................................................................................................
Przedmiotem Umowy jest rekrutacja 13 osób na płatne staże, na stanowisko Asystenta ds.
prawnej ochrony przyrody w 13 wskazanych regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska tj.
RDOŚ w Białymstoku, RDOŚ w Bydgoszczy, RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, RDOŚ
w Katowicach, RDOŚ w Kielcach, RDOŚ w Krakowie, RDOŚ w Lublinie, RDOŚ w Łodzi, RDOŚ
w Olsztynie, RDOŚ w Opolu, RDOŚ w Rzeszowie, RDOŚ w Szczecinie, , RDOŚ we Wrocławiu.,
na przewidywane 6 000 godzin zegarowych odnoszących się łącznie do 13 Stażystów w
terminie od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 15 października 2019 r., w ramach projektu LIFE15
GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, wraz z obsługą kadrowopłacową.

Miesiąc realizacji Umowy: …………………………………………………………………………….
W czynnościach odbioru udział wzięli:
Przedstawiciel Zamawiającego –...............................................................................................;
Przedstawiciel Wykonawcy –......................................................................................................
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………...
Ustalenia dotyczące realizacji Umowy:
1) przedmiot Umowy został/nie został*) wykonany zgodnie z Umową i przyjęty
bez zastrzeżeń/stwierdzono następujące uchybienia*):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................;
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2) zgodnie z Umową i Kosztorysem powykonawczym z dnia ...................... 2019 r., wartość
zamówienia
wynosi
............................
zł
brutto
(słownie
złotych
brutto:
...................................................... 00/100);
3) na tym Częściowy protokół zdawczo-odbiorczy zakończono i podpisano.

Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel Wykonawcy

................................................

.............................................

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4
do Umowy Nr

/GDOŚ/2019
Wzór

Warszawa, dnia ……………… 2019 r.
………………………………..
(imię/imiona, nazwisko)

………………………………..
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

………………………………..
(kod pocztowy, miejscowość)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na
stanowisko Asystenta ds. prawnej ochrony przyrody, ogłoszonej …………………… 2019 r.,
prowadzonej przez firmę Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jednocześnie oświadczam,
że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym
czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

………………………………..
(czytelny podpis)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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.U. UE. L. z 2016 r. informuję, że:
1)

2)
3)
4)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa, tel.: 223 692
900, fax: 223 692 120, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl. Dane osobowe zbierane będą
przez Wykonawcę, który realizować będzie zlecone działanie polegające na wyłonieniu
stażystów w ramach rekrutacji na stanowisko Asystenta ds. prawnej ochrony przyrody.
Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
podane są na stronie internetowej GDOŚ: http://www.gdos.gov.pl/kontakt;
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
następuje za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym na podstawie art. art. 6
pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Podanie
Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wykonania
umowy;

Projekt LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, finansowany ze środków Programu LIFE oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym
zgodnie z obowiązującym prawem;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7) Podane przez Panią/Pana dane osobowe po przekazaniu do Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska będą przechowywane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
przez okres do czasu zakończenia trwałości projektu tj. 31.12.2024.
8) Dane osobowe pozyskane w drodze rekrutacji zostaną usunięte przez podmiot rekrutujący
(Wykonawcę) po uprzednim przekazaniu ich Generalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych
zawarcie umowy nie będzie możliwe;
12) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
5)
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Załącznik Nr 5
do Umowy Nr

/GDOŚ/2019
Wzór

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

sporządzony w dniu ………………………….. 2019 r.
dotyczy: Umowy Nr…………../GDOŚ/2019 zawartej w dniu ……….. 2019 r. (zwanej dalej:
„Umową”)
Zamawiający:
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON: 141628410, w imieniu
którego działa Pan Marek Kajs - Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na
podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 czerwca 2018 r.
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………
Przedmiotem Umowy jest rekrutacja 13 osób na płatne staże, na stanowisko Asystenta ds.
prawnej ochrony przyrody w 13 wskazanych regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska tj.
RDOŚ w Białymstoku, RDOŚ w Bydgoszczy, RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, RDOŚ w
Katowicach, RDOŚ w Kielcach, RDOŚ w Krakowie, RDOŚ w Lublinie, RDOŚ w Łodzi, RDOŚ w
Olsztynie, RDOŚ w Opolu, RDOŚ w Rzeszowie, RDOŚ w Szczecinie, , RDOŚ we Wrocławiu.,
na przewidywane 6 000 godzin zegarowych odnoszących się łącznie do 13 Stażystów w
terminie od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 15 października 2019 r., poprzedzone nieodpłatnym,
obowiązkowym szkoleniem w dniach 7 lipca 2019 r. - 13 lipca 2019 r., w ramach projektu
LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, wraz z obsługą
kadrowo-płacową.
Miesiąc realizacji Umowy: …………………………………………………………………………..

Wyszczególnienie

Cena
jednostkowa
Liczba
brutto za
przepracowanych
godzinę
godzin
Koszt ogółem
zegarową
zegarowych w
pracy
danym miesiącu
Stażysty

Stażysta w RDOŚ w Białymstoku
Stażysta w RDOŚ w Bydgoszczy
Stażysta w RDOŚ w Gdańsku
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Stażysta w RDOŚ w Gorzowie
Wielkopolskim
Stażysta w RDOŚ w Katowicach
Stażysta w RDOŚ w Kielcach
Stażysta w RDOŚ w Krakowie
Stażysta w RDOŚ w Lublinie
Stażysta w RDOŚ w Łodzi
Stażysta w RDOŚ w Opolu
Stażysta w RDOŚ w Szczecinie
Stażysta w RDOŚ w Warszawie
Stażysta w RDOŚ we Wrocławiu

SUMA (łączna wartość netto)…………….…...
Stawka VAT……………………………………..
Kwota VAT……………………………………...
Suma (łączna wartość brutto) ………………..

Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………

……………………………….
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