Umowa Nr ………/NR/2015

zawarta dnia …………………. w Słupsku pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
w Słupsku, ul. Rzymowskiego 1; 76-200 Słupsk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 0000002203, REGON: 771486860, NIP: 839-041-02-17, kapitał zakładowy:
17 173 000,00 zł, reprezentowanym przez:
1. Annę Szurek – Prezes Zarządu,
2. Wiesława Idźkowskiego – Członka Zarządu,

zwanym w treści umowy Zleceniodawcą,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą.

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego prowadzonego
w trybie przepisów art. 701 – 705 KC, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013.907 tekst jednolity z późn. zm).

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę szkolenia okresowego
w zakresie bloku programowego kategorii prawa jazdy D, D+E, D1, D1+E dla
pracowników Zleceniodawcy, zgodnie z przyjętym harmonogramem szkolenia.

2. Imienny wykaz pracowników Zleceniodawcy objętych szkoleniem okresowym stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Harmonogram szkolenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§2
Prawa i obowiązki stron
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi wskazanej w § 1 ust. 1 umowy na
profesjonalnym poziomie i z należytą starannością (wynikającą z zawodowego charakteru
prowadzonej przez Zleceniobiorcę działalności) w szczególności poprzez:
1) przeprowadzenia
Zleceniodawcą;

szkolenia

zgodnie

z

harmonogramem

uzgodnionym

ze

2) przeprowadzenie szkolenia przez wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności
i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia;
3) zapewnienie warunków lokalowych;
4) zapewnienia materiałów dydaktycznych;
5) sprawowania nadzoru nad realizacją szkolenia;
6) monitorowania obecności uczestników na zajęciach i przekazywania informacji na
temat obecności uczestników na zajęciach, poprzez dostarczenie Zleceniodawcy
oryginałów lub kopii (potwierdzone za zgodność z oryginałem) podpisanych list
obecności;
7) przekazania każdemu uczestnikowi po ukończeniu szkolenia Świadectwa Kwalifikacji
Zawodowej.
8) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, do których
Zleceniobiorca będzie miał dostęp w związku z realizacją szkolenia okresowego.
2. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie
realizował przedmiot niniejszej umowy, jak za własne.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją
szkolenia.
4. Strony zobowiązują się do regularnej wymiany informacji dotyczących okoliczności, które
mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3.
Wynagrodzenie
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić
Zleceniobiorcy
wynagrodzenie
w
wysokości
……………
zł
netto
(słownie:
……………………………….) za każdą przeszkoloną osobę.
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, składają się wszystkie koszty, jakie musi
ponieść Zleceniobiorca dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy
wskazany w fakturze w terminie 30 dni, od daty wystawienia faktury.
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4. Prawo do wystawienia faktury Zleceniobiorca nabywa po przeprowadzeniu szkolenia.
5. Zapłata wynagrodzenia, uznana zostaje za dokonaną w dniu wydania przez Zleceniodawcę
jego bankowi dyspozycji przelania wynagrodzenia.

§ 4.
Naruszenia i kary
1. Zleceniodawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy będzie
wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe
i inne – zgodne z obowiązującymi przepisami. Za wszelkie ewentualne naruszenia, w tym
naruszenie dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych,
praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności
przemysłowej, a także danych osób trzecich, wyłączną odpowiedzialność względem osób,
których prawa zostały naruszone, ponosi Zleceniobiorca.
2. W przypadku:
a) niepoinformowania niezwłocznie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę o niemożności
świadczenia usług oraz
b) naruszenia wykonywania niniejszej umowy, w wyniku których Zleceniodawca poniesie
szkodę,
Zleceniodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych –
przyjętych w Kodeksie Cywilnym.

§ 5.
Ochrona danych osobowych Zleceniodawcy
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się w sposób nie naruszający przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 tekst jednolity
z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych pracowników Zleceniodawcy.
2. Dane osobowe pracowników Zleceniodawcy przekazane zostaną Zleceniobiorcy w formie
pisemnego wykazu.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania tych danych wyłącznie w celu wystawienia
imiennych zaświadczeń o odbyciu szkolenia przez pracowników Zleceniodawcy oraz
udokumentowania przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia.
4. Zleceniobiorca gwarantuje Zleceniodawcy zachowanie w tajemnicy danych osobowych do
których będzie miał dostęp w związku z wykonaniem umowy, jak też nieudostępnianie tych
danych podmiotom i osobom nieuprawnionym.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że zastosuje i wdroży przed podjęciem przedmiotowego
przetwarzania środki zabezpieczające dane osobowe, zgodnie z normami określonymi w art.
36 – 39a powołanej ustawy o ochronie danych osobowych oraz - w przypadku przetwarzania
danych, o których mowa w punkcie 1, w systemie informatycznym - zastosuje i wdroży przed
podjęciem przedmiotowego przetwarzania środki zabezpieczające dane osobowe, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
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informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 ze
zmianami).
6. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych, odbiegające od ustaleń zawartych
w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej, pod
rygorem ich nieważności.
7. W przypadku naruszenia przepisów powoływanej ustawy o ochronie danych osobowych,
z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, jest on zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia Zleceniodawcy o okolicznościach przedmiotowego naruszenia.

§ 6.
Rozwiązanie umowy
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w § 2 ust. 1.
2. Uprawnienie wynikające z ust. 1 Zleceniodawca realizuje poprzez złożenie Zleceniobiorcy
pisemnego oświadczenia.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 wynagrodzenie
Zleceniobiorcy nie przysługuje.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują postanowienia Kodeksu
Cywilnego, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U.
z 2006 Nr 90 poz. 631 tekst jednolity ze zm.), ustawy o transporcie drogowym z dnia 6
września 2001 r. (Dz. U 2013.14114 tekst jednolity ze zm.), ustawy o kierujących pojazdami z
dn. 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151 ze zm.), ustawy o ochronie danych
osobowych 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2014.1182 tekst jednolity z późn. zm.) i innych
obowiązujących przepisów.
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy winny mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji niniejszej umowy poddane zostaną przez Strony
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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