
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert 

Projekt umowy 

(Znak postępowania: PRI.1.2022) 

 

Umowa Nr … 
 

zawarta dnia ...............................  r. w Olszanicy, pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o. o.  

z siedzibą Olszanica 81, 38-722 Olszanica, 

NIP: 688-130-20-22, REGON: 380710081, 

zwanym w dalszej części umowy „Spółką” 

reprezentowanym przez:  

Panią Aleksandrę Stelmach-Klajne – Prezes Zarządu 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), 

ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub 

w części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej „Szkołą”, reprezentowaną 

przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

**gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 

w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie 

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO: …………………… 

(jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej „Szkołą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego 

na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Udostępnienie części terenu stacji narciarskiej 

BIESZCZAD.ski w Wańkowej w celu prowadzenia szkółki narciarskiej 

i snowboardowej na sezon zimowy 2022/2023 oraz 2023/2024 z możliwością 

przedłużenia na kolejne sezony”. 

 
1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 



2. Spółka oświadcza, że jest dzierżawcą nieruchomości nr 415/1 położonej 

w Wańkowej na której usytuowany jest budynek wielofunkcyjny usługowy - pod 

adresem Wańkowa 25c na mocy umowy dzierżawy z dnia 31 sierpnia 2018 roku 

pomiędzy nim, a Gminą Olszanica, a także właścicielem kolei linowej, wyciągu 

orczykowego i przenośników taśmowych, łącznie dalej zwane infrastrukturą obiektu. 

Wszystko to stanowi Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski Wańkowa. 

 

§ 2 

1. Spółka oddaje Szkole w najem ogrzewane pomieszczenie o pow. 23,84 m2 znajdujące 

się w budynku wielofunkcyjnym usługowym (obok wypożyczalni). Pomieszczenie 

wykorzystywane będzie tylko do celów prowadzenia szkółki. 

2. Spółka udostępnia do korzystania część terenu i infrastruktury stacji narciarskiej 

BIESZCZAD.ski w Wańkowej  w celu prowadzenia szkółki. 

3. Spółka zapewnia Szkole: 

- karnety dla instruktorów na czas prowadzenia lekcji,  

- dostęp do sieci internetowej, 

- telefon stacjonarny i komórkowy a także pocztę elektroniczną (e-mail). 

 

§ 3 

1. Szkoła oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel do realizacji 

przedmiotu umowy.  

2. Szkoła zobowiązana jest bezzwłocznie informować o przeszkodach  

w należytym wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po 

stronie Spółki, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Szkoły  

z postanowień umowy. 

3. Szkoła jest odpowiedzialna za jakość wykonywanej usługi, zgodnie z warunkami 

opisanymi dla przedmiotu Umowy.  

4. Szkoła ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników 

świadczących usługi oraz ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu 

Umowy.  

5. Szkoła bierze pełną odpowiedzialność za prowadzenie szkółki w sytuacji absencji 

zatrudnianych pracowników Szkoły bez względu na przyczynę ich absencji.  

6. Szkoła odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce i/lub osobom trzecim przez 

pracowników Szkoły.  

7. Szkoła ponosi odpowiedzialność za działania i bezpieczeństwo pracy osób, którym 

powierzy wykonanie czynności w ramach prowadzonej działalności oraz za 

ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego wykonywania obowiązków. 

8. W przypadku zgłoszenia wobec Spółki przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń, 

będących następstwem nieprawidłowego prowadzenia szkółki przez Szkołę, Szkoła 

zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do uwolnienia Spółki od 

odpowiedzialności, w tym do ewentualnego pokrycia tych roszczeń, o ile okażą się one 



zasadne. Obowiązkiem Szkoły jest również uczestniczenie obok Spółki we wszelkich 

postępowaniach prowadzonych przed organami, sądami i innymi podmiotami, w tym 

zaangażowanymi w arbitrażowe/ugodowe rozwiązanie sporu. 

9. W przypadku gdy Spółka poniesie jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami 

zgłoszonymi wobec niego, wynikającymi z nieprawidłowego wykonania Umowy przez 

Szkołę, Szkoła zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania zapłaty na rzecz Spółki 

kwoty równej poniesionym kosztom, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

pisemnego wezwania do zapłaty od Spółki.  

10. W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 

w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywoływanej wirusem 

SARS-CoV-2 Szkoła obowiązana jest zapewnić funkcjonowanie szkółki na terenie 

stacji narciarskiej BIESZCZAD.ski w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi 

przepisami ustanawiającymi określone zakazy  i nakazy w całym okresie 

obowiązywania Umowy, chyba że wcześniej odwołany zostanie obowiązujący stan 

epidemii i stan zagrożenia epidemicznego.   

11. Szkoła zobowiązuje się do wykonywania swojej działalności zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami. 

12. Szkoła zobowiązuje się do przedstawienia polisy od Odpowiedzialności Cywilnej 

z tytułu prowadzenia działalności, na okres obowiązywania umowy, na kwotę co 

najmniej 300.000,00 złotych najpóźniej w ciągu 3 dni od podpisania umowy. 

13. Szkoła działa na własny rachunek i własne ryzyko, w związku z tym Spółka nie ponosi 

odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek na stoku czy też szkodę na terenie stacji 

narciarskiej spowodowany w związku z działalnością Szkoły. 

14. Szkoła jest zobowiązana do naprawienia szkód wynikłych z nie wykonania lub 

nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

15. Niniejsza umowa nie zwalnia Szkoły z uzyskania wymaganych prawem pozwoleń 

w ramach prowadzonej działalności.  

16. Szkoła zobowiązuje się przestrzegać regulaminu obowiązującego w Centrum 

Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski Wańkowa, a ponadto wyposażyć 

instruktorów w odpowiedni strój wyróżniający go na stoku narciarskim 

z oznaczeniem tekstowym związanym z wykonywaną działalnością a także uczniów. 

17. Szkoła zobowiązuje się w trakcie prowadzenia szkółki (w kontaktach z klientem) 

używanie wyłącznie numerów telefonu (stacjonarnego i komórkowego) a także 

poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionych przez Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

1. Spółka udostępnia część terenu stacji narciarskiej oraz pomieszczenie biurowe w celu 

prowadzenia szkółki na okres: sezon zimowy 2022/23 (grudzień-marzec), sezon 

zimowy 2023/24 (grudzień-marzec) z możliwością przedłużenia na kolejne sezony.  

2. Strony zgodnie uznają, że okres prowadzenia szkółki związany jest bezpośrednio 

z planowanym okresem funkcjonowania ośrodka BIESZCZAD.ski.  

3. Szkoła będzie prowadziła szkółkę narciarską i snowboardową przez cały okres 



otwarcia stacji narciarskiej również w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo 

wolne. 

 

§ 5 

1. Szkoła płacić będzie Spółce czynsz najmu pomieszczenia w wysokości 500 zł 

miesięcznie (słownie: pięćset złotych) netto, z zastrzeżeniem, iż w niepełnych 

miesiącach funkcjonowania stacji narciarskiej, czynsz będzie wyliczony 

proporcjonalnie do ilości dni użytkowania pomieszczenia w danym miesiącu. Do 

niniejszej kwoty doliczony zostanie podatek VAT według obowiązujących stawek. 

2. W kwocie czynszu mieszczą się koszty związane ze zużyciem prądu, z ogrzewaniem 

budynku, wywozem śmieci i ubezpieczeniem. 

3. Dodatkowo Szkoła za udostępnienie infrastruktury obiektu w celu prowadzenia 

Szkółki będzie przekazywała Spółce ………………. (kwota zgodna ze złożoną ofertą 

cenową) złotych netto za każdy miesiąc funkcjonowania stacji narciarskiej 

z zastrzeżeniem, iż w niepełnych miesiącach,  kwota będzie wyliczona 

proporcjonalnie do ilości dni funkcjonowania stacji w danym miesiącu. 

4. Płatności dokonywane będą przesz Szkołę na podstawie wystawionych faktur VAT  

wystawianych na koniec każdego miesiąca za dany miesiąc z 7 dniowym terminem 

płatności. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej o 14 dni daje prawo Spółce do 

natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, o ile Spółka wezwała wcześniej 

Szkołę pisemnie do uregulowania zaległej płatności. 

5. Za opóźnienie w dokonaniu wpłaty naliczane zostaną odsetki ustawowe. 

6. Kwoty określone w ust. 1 i 3 w następnym sezonie zimowym ulegną wzrostowi 

o roczny wskaźnik wzrostu cen wg komunikatu GUS. 

 

§ 6 

1. Szkoła przejmuje i ponosi pełną odpowiedzialność za mienie przekazane protokołem 

zdawczo-odbiorczym będący załącznikiem do umowy. 

2. Szkoła zobowiązuje się utrzymać wynajęte pomieszczenie w dobrym stanie  

technicznym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami 

sanitarnymi, bhp, p.poż, ochrony środowiska i mienia. 

3. Spółce służy prawo do przeprowadzenia kontroli wynajmowanego pomieszczenia. 

4. Po zakończeniu każdego sezonu zimowego Szkoła zobowiązana jest zwrócić Spółce 

przedmiot umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w stanie nie 

pogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia. W przeciwnym wypadku Szkoła 

zobowiązana jest własnym staraniem i na swój koszt przywrócić stan właściwy 

przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Spółkę, W razie nie wywiązania się 

z powyższego Spółka dokona tego na swój koszt i obciąży Szkołę. 

 

§ 7 

1. Szkoła zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia 

działalnos ci gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy, na kwotę nie 



niz szą niz  300 000,00 zł, waz nego przez cały okres realizacji umowy.  W terminie do 

3 dni od podpisania umowy Szkoła przedłoz y Spo łce kopie pos wiadczoną za zgodnos c  

z oryginałem umowy ubezpieczania (lub polisy). 

2. W przypadku wygas nięcia umowy ubezpieczenia przed zakon czeniem realizacji 

umowy Szkoła zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia 

z zachowaniem ciągłos ci ubezpieczenia i przekazania Spo łce kopii polisy 

ubezpieczeniowej na przedłuz ony okres. 

3. Szkoła ponosi pełną odpowiedzialnos c  cywilną wobec oso b trzecich za wszelkie 

szkody oraz następstwa nieszczęs liwych wypadko w powstałe w wyniku działan  lub 

zaniechan  przy prowadzeniu szko łki, w szczego lnos ci za ewentualne skutki 

nieszczęs liwych wypadko w zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Ubezpieczeniu podlega w szczego lnos ci odpowiedzialnos c  cywilna za szkody oraz 

następstwa nieszczęs liwych wypadko w dotyczące pracowniko w i oso b trzecich 

powstałe w związku z prowadzonymi usługami. 

5. Koszty ubezpieczenia ponosi Szkoła. 

6. Nieprzedłoz enie Spo łce kopii polisy ubezpieczeniowej, o kto rych mowa w ust. 1, na 

okres, o kto rym mowa w ust. 1, moz e stanowic  podstawę do odstąpienia od umowy 

przez Spo łkę ze skutkiem natychmiastowym. Polisa ta stanowic  będzie załącznik do 

niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada personel niezbędny do prowadzenia szkółki, posiadający 

stosowne kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenia, a ilość instruktorów odpowiada co 

najmniej wymaganiom określonym w dokumentacji przetargowej (załącznik do umowy). 

2. Wykonawca ponosi ryzyko absencji osób, o których mowa wyżej, będącej następstwem 

jakichkolwiek okoliczności, i zobowiązuje się zapewnić dla nich zastępstwo w sposób, który 

nie powoduje pogorszenia jakości świadczonej usługi. 

3. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu listę 

osób/instruktorów które będą prowadziły lekcje w Szkole. 

4. Lista, o której mowa w ust. 3 zawierać będzie: 

1) imię i nazwisko, 

2) informację o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacji i doświadczeniu, 

5. W zakresie uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia, o którym mowa w ust. 4 Spółka ma 

prawo żądania wyjaśnień i dokumentów potwierdzających ich posiadanie przez wskazane 

osoby. 

6. Jakakolwiek zmiana informacji wskazanych w liście, o której mowa w ust. 3, Wymaga 

poinformowania Spółki na piśmie. 

7. Szkoła wyposaży personel na własny koszt w jednolite, estetyczne stroje dostosowane do 

charakteru pracy. 

8. Spółka ma prawo żądania od Szkoły w każdym czasie zmiany osób świadczących 

usługi w przypadku stwierdzenia zaniedbywania obowiązków lub nienależytego ich 

wykonywania. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania takiej zmiany w ciągu 

5 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Spółkę. 



§ 9 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Szkoła zapłaci Spółce kary umowne za: 

1) odstąpienie od realizacji przedmiotu Umowy lub (wypowiedzenie Umowy) 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 miesięcznej zapłaty 

za udostępnienie infrastruktury stacji  (kwota określona w § 5 ust. 3 niniejszej 

Umowy),  

2) zwłokę w planowym rozpoczęciu realizacji Umowy (termin otwarcia stacji 

narciarskiej) w wysokości 5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 

niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za każdy dzień przerwy w realizacji Umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

4) każdy przypadek nieprawidłowego, niewłaściwego, nienależytego 

wykonywania Umowy przez Szkołę, w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek 

5) każdy stwierdzony przez Spółkę przypadek, w którym osoba skierowana do 

świadczenia usług przez Szkołę, była w stanie po spożyciu alkoholu lub innych 

środków odurzających, w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

6) braku odpowiedniej ilości wymaganych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

osób, w wysokości 500 zł, za każdą osobę za dzień, w którym Wykonawca nie 

dysponował odpowiednim potencjałem kadrowym,  

7) nieprzedstawienie listy osób, o której mowa w § 8 ust. 3, w wysokości 200,00 

zł. za każdy dzień zwłoki,  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zapłata kary umownej przez Szkołę, nie zwalnia Szkoły z obowiązku ukończenia 

wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

4. Szkole przysługuje kara umowna w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 5 ust. 3  Umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Spółki. 

5. Spółka może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w 

następujących przypadkach: 

- gdy Szkoła nie będzie wykonywała przedmiotu Umowy z wymaganą starannością, 

dbałością oraz realizowała ją będzie niewłaściwie bądź/i niezgodnie z Umową lub 

wskazaniami Spółki, a jednokrotne pisemne wezwanie Spółki do należytego 

wykonywania tych czynności pozostanie nieskuteczne, 

- nieprawidłowego bądź nienależytego wykonywania przez Szkołę postanowień 

Umowy i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w szczególności zaniedbań 

ze strony Szkoły mogących narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające 

z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej po co najmniej dwukrotnym stwierdzeniu 

takiego przypadku, 

- dysponowania potencjałem kadrowym niespełniającym minimalnych wymagań 

Spółki i nieusunięciu tego uchybienia przez 3 kolejne dni, 

- co najmniej dwukrotnie stwierdzonej niedyspozycji  odpowiedniej ilości 



instruktorów w prowadzonej szkółce, 

- co najmniej dwukrotnie stwierdzonej niedyspozycji instruktorów wynikających ze 

spożycia alkoholu lub środków odurzających; 

- szkoła zalega z płatnościami, 

- szkoła mimo pisemnego upomnienia nie utrzymuje czystości i porządku 

w wynajmowanym pomieszczeniu, użytkuje go w sposób niezgodny z jego 

przeznaczeniem albo zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje narażony na uszkodzenie 

lub zniszczenie. 

 

§ 10 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Szkole danych osobowych 

niezbędnych do realizacji umowy, Spółka będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Szkoła – podmiotem przetwarzającym te dane w 

rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Spółka powierza Szkole, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Szkoła zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, 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, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Szkoła po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Spółce wszelkie dane 

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

państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Szkoła pomaga Spółce 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.  



6. Szkoła, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Spółka, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Szkołę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 

audytorowi. 

8. Spółka realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Szkoły informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Szkoła zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Szkoła udostępnia Spółce wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Szkoła może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Spółki.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Szkołę.  

13. Szkoła ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki za działanie podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Szkoła zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Spółki o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Szkołę 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 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Szkoła zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Spółki oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 



2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 11 

Współpraca stron 

1. Spółka i Szkoła zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, z poszanowaniem powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej 

konkurencji, ochrony informacji stanowiących informacje poufne każdej ze Stron 

oraz interesów handlowych każdej ze Stron. 

3. Spółka wyznacza koordynatora w osobie: 

 

……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………………… 

(numer telefonu) 

 

……………………………………………………………………… 

(adres e-mail) 

 

4. Szkoła wyznacza koordynatora w osobie: 

 

……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………………… 

(numer telefonu) 

 

……………………………………………………………………… 

(adres e-mail) 

 

5. Strony zobowiązane są do zachowania tajemnicy handlowej i służbowej obejmującej 

wszelkie informacje przekraczające zakres przedmiotu Umowy, a jakie uzyskały 

w związku  z realizacją niniejszej Umowy. 

 

 



§12 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających 

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania 

informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał 

będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 

do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Spółki. 

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1) Dokumentacja przetargowa 

2) Protokół zdawczo-odbiorczy 

3) Polisa OC 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Spółki i jeden dla Szkoły. 

 


