
Zał. Nr 4 do ogłoszenia
Umowa nr …../OW/……

Umowa zawarta w dniu…………………….roku w Lublinie, pomiędzy:

Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie przy Placu Króla Władysława Łokietka 1, NIP
946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez:

...................... – Zastępcę Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta
Lublin,

...................... – Zastępcę Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta
Lublin,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a 

............. z siedzibą w ............., NIP ..........., REGON ............., reprezentowaną przez:

...................... – ................,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną.

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z realizacją przez Gmi-
nę Lublin projektu pn. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”, reali-
zowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, oraz projektów   „Fachowcy ju-
tra” i „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowanych ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dostawa  pomocy  dydaktycznych  oraz
wyposażenia  pracowni  w  ramach projektów  pn.  „Modelowa  Szkoła  Ćwiczeń
w Lublinie  (woj.  lubelskie)”,  oraz  „Fachowcy  jutra”  oraz  „Lubelska  Wyżyna
Specjalistów”

2. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje dostawę nowych pomocy dydaktycznych,
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zgodnie  ze  szczegółowym  opisem  zawartym  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej
umowy. 

3. Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i usta-
leniami z Zamawiającym.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rzeczy fabrycznie nowe, najwyższej jako-
ści, kompletne, spełniające wymogi obowiązujących przepisów, posiadające doku-
menty wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich bezpieczną pracę i obsłu-
gę.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rzeczy dostarczanych w ramach ni-
niejszej umowy, posiada prawo swobodnego nimi dysponowania oraz, że nie są
one dotknięte żadną wadą fizyczną i wadą prawną, w szczególności nie są obcią-
żone prawami osób trzecich.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został zakupiony w autoryzowanym
kanale dystrybucji producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta
obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca:
a) dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko

do miejsc spełnienia świadczenia, wskazanych w załączniku nr 1 do niniej-
szej umowy, wraz z wymaganymi dokumentami;

b) rozładuje przedmiot umowy, przetransportuje do pomieszczeń wskazanych
przez Zamawiającego, rozpakuje z opakowań, zamontuje oraz uruchomi;

2. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane,
by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu
do Zamawiającego.

3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne,
a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności, doty-
czące  warunków transportu  sprzętu,  do  Zamawiającego  oraz  warunków jakich
można się spodziewać u Zamawiającego.

4. Wraz z dostawą przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy i wyda Zamawiające-
mu instrukcję obsługi i  konserwacji oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające
Zamawiającemu  na  korzystanie  z  przedmiotu  umowy  zgodnie  z prawem  oraz
zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty gwaran-
cyjne wydane przez producenta.
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5. Dokumenty, o których mowa w ust.  4 będą sporządzone w języku polskim lub
przetłumaczone na język polski.

§ 4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy
tj. do dnia ………………  r.

2. Odbiór nastąpi po uprzednim sprawdzeniu jakości i kompletności dostarczonego
przedmiotu zamówienia.

3. Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę Strony uznają datę podpisania bez
zastrzeżeń wszystkich protokołów odbioru, których wzór stanowią załączniki nr 2a
– 2d do niniejszej umowy.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może
odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia wskazanych wad
i usterek, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 14 dni od zgłoszenia
takiej potrzeby przez Zamawiającego.

5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  w  czasie
transportu, wnoszenia przedmiotu umowy do czasu odbioru przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca  udziela  gwarancji  jakości  na  dostarczony  przedmiot  umowy przez
okres wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Udzielona gwarancja jako-
ści i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wy-
nikłe  szkody  w  imieniu  Zamawiającego  będące  następstwem  wad  przedmiotu
umowy

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady poszczególnych urządzeń rozpoczyna
swój bieg od daty podpisania przez Strony protokołów odbioru bez zastrzeżeń.

§ 6

1. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwa-
nia wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, w tym do bezpłat-
nej naprawy lub wymiany elementów lub części, które w okresie gwarancji okażą
się wadliwe, niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadli-
wych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania
lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady sprzętu wynikające z wad mate-
riałowych oraz wad wykonania.

2. Naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w miej-
scu użytkowania przedmiotu umowy, a w przypadku niemożności wykonania tych
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czynności na miejscu, w serwisie wskazanym przez Wykonawcę. W obu przypad-
kach wszelkie koszty związane z naprawą, w szczególności koszty transportu od i
do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zgłoszenia awarii  w godzinach 8.00 –
16.00  i  przystąpić  do  usuwania  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  jakości
w ciągu 72 godzin od zgłoszenia przekazanego telefonicznie, za pośrednictwem
faksu lub poczty elektronicznej Wykonawcy.

4. Wykonawca  usunie  wady  fizyczne  rzeczy  lub  dostarczy  rzeczy  wolne  od  wad
w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3.
Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia sta-
nowiące siłę wyższą.

5. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończe-
nia wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 4,
Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca może zlecić wykonanie napraw gwarancyjnych innemu podmiotowi,
na własną odpowiedzialność i na własny koszt.

2. Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wy-
konawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

3. Wykonawca  odpowiada  za  wady  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy również  po
okresie  gwarancji,  jeżeli  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  o  wadzie  przed
upływem okresu gwarancji.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 8

1. Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Wyko-
nawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie maksymalnej brutto……………………. zł
(słownie: 00/100), w tym:
1)  Podatek  VAT Wykonawca  zadeklaruje  w  rozliczeniu  z Urzędem Skarbowym
w ramach zastosowania stawki 5%. Dotyczy poz. 116 – 121; 124 – 185; 206; 256
załącznika nr 1 do umowy. 
2)  Podatek  VAT Wykonawca  zadeklaruje  w  rozliczeniu  z Urzędem Skarbowym
w ramach zastosowania stawki 23%  Dotyczy poz. 1 – 115; 122 – 123; 186 –
205; 207 – 255; 257 - 275 z załącznika nr 1 do umowy.
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2. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
3 odrębne faktury tj;

1) Faktura nr 1 – obejmie pozycje nr 1 - 253 załącznika nr 1 do umowy;
2) Faktura nr 2 - obejmie pozycje nr 254 - 267 załącznika nr 1 do umowy;
3) Faktura nr 3 - obejmie pozycje nr 268 - 275 załącznika nr 1 do umowy;

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją  umowy niezbędne do jej  wykonania,  w tym koszty  ubezpieczenia,
transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń oraz wszyst-
kie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umo-
wy, w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, po uprzednim odbio-
rze przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

5. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle1  ustruk-
turyzowanych faktur elektronicznych w sposób, o którym mowa w art. 4 ust.1 usta-
wy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach pu-
blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191 ze zm.) z uwzględnieniem właściwego nu-
meru GLN 5907653870019 Zamawiającego.

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zama-
wiającego.

7. Wynagrodzenie w ramach niniejszej  umowy jest  współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza,  Edukacja,  Rozwój  2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku zwłoki w realizacji  przedmiotu zamówienia zgodnie z wykazem

stanowiącym załącznik nr 1 umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust.  1  niniejszej  umowy,  w  wysokości  1  % wartości  wynagrodzenia  brutto
określonego § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2) w  przypadku  zwłoki  w  usunięciu  wad  przedmiotu  zamówienia  zgodnie
z wykazem  stanowiącym  załącznik  nr  1  umowy,  w  stosunku  do  terminu
wskazanego  w  §  4  ust.  4  niniejszej  umowy,  w  wysokości  1  %  wartości
wynagrodzenia  brutto  określonego  §  8  ust.  1  niniejszej  umowy,  za  każdy
rozpoczęty dzień zwłoki;

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
1Niewłaściwe skreślić 
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10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  

z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  w  wysokości  10%  wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem
§ 11 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 7
dni  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy,  przy  czym
odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania i kar umownych określonych w ust. 1.

4. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  umowy  
z  momentem doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie
wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego
wszystkich  uprawnień,  które  Zamawiający  nabył  przed  datą  złożenia
oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności  uprawnień z rękojmi i  kar
umownych.

5. Stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

6. Strony  ustalają,  iż  Zamawiający  może  potrącić  z  wynagrodzenia  wszelkie
należności  pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej  umowy,  
w tym w szczególności kary umowne.

§ 10

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmio-
tem niniejszej umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy po-
mocy podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i termino-
wość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców.

4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z oświadczeniem zło-
żonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć ni-
żej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia:

1. …......................................…
2. …..........................................

§ 11

1. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
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zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach.
2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1. Od obowiązków wynikających z umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku
zaistnienia  okoliczności  nieprzewidzianych,  niezależnych  od  woli  Stron,  którym
Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej  staranności (siła wyższa),  
i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub
części. 

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane nie-
zwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. 

3. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do roz-
wiązania umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku
zapłaty odszkodowania drugiej Stronie.

§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

Żadna  ze  Stron  nie  może  bez  zgody  drugiej  Strony  przenieść  na  osobę  trzecią
żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 15

1. Strony  ustalają,  że  wszelkie  spory  czy  roszczenia  między  Zamawiającym  
a  Wykonawcą,  wynikające  z wykonywania  Umowy,  powinny  być  rozwiązywane
bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji.

2. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, będzie on rozstrzygany
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy pra-
wa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16
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1. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej umowy niezbędne będzie przetwarzanie
danych  osobowych,  których  Wykonawca  będzie  administratorem,  wdroży  on
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej
realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych
zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi obowiązującego prawa oraz chronić prawa
osób, których dane dotyczą.

2. Jeżeli  Wykonawca  w  celu  realizacji  niniejszej  umowy  pozyska  dane  osób
fizycznych,  zobowiązany  będzie  do  przekazania  im  informacji  wymaganych
przepisami  prawa,  podawanych  w  przypadku  zbierania  danych  osobowych  od
osoby, której  dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych
w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

§ 17

W związku z obowiązkiem informacyjnym realizowanym na podstawie z art. 13 i  art.
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Wykonawca
zobowiązany jest do podpisania wraz z umową, oświadczenia kontrahenta projektu
stanowiącego załącznik nr 3 a i 3b do umowy.

   § 18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

…………………. …………………..

………………….
KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA

………………………………………………………

Numer MDOK 141881/11/2020 
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Zał.   Nr 2a do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr       /OW/…. zawartej dnia …………... r.

Niniejszy  protokół  został  sporządzony  w  dniu  ……………….  r.  w obecności
przedstawiciela Gminy Lublin:

1)  ……………………………………………  

oraz przedstawiciela Wykonawcy:

2) ………………………………………….. 

1. Przedmiot  umowy:  Przedmiotem umowy jest  dostawa pomocy  dydaktycznych
oraz  wyposażenia  pracowni  w ramach projektów  pn.  „Modelowa  Szkoła  Ćwiczeń
w Lublinie (woj. lubelskie)”, „Fachowcy jutra” oraz „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 

2. Wykonawca dostarczył pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni w ra-
mach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” -  pozycje 1 -
253 z załącznika nr 1 do umowy zgodnie z przedmiotem umowy, w odpowiedniej ilo-
ści i w przewidzianym w umowie terminie, Zamawiający przyjął je bez zastrzeżeń*

3.  Zamawiający  zgłosił  następujące  zastrzeżenia  i  uwagi  do  wykonanej  dostawy *

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

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

Ze strony Zamawiającego                                       Ze strony Wykonawcy

……………………………… ………..……………………………

*niepotrzebne skreślić

Numer MDOK 141881/11/2020 
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Załącznik nr 2b do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr       /OW/… zawartej dnia …………... r.

Niniejszy  protokół  został  sporządzony  w  dniu  ……………….  r.  w obecności
przedstawiciela Gminy Lublin:

1)  ……………………………………………  

oraz przedstawiciela Wykonawcy:

2) ………………………………………….. 

1. Przedmiot  umowy:  Przedmiotem umowy jest  dostawa pomocy  dydaktycznych
oraz  wyposażenia  pracowni  w ramach projektów  pn.  „Modelowa  Szkoła  Ćwiczeń
w Lublinie (woj. lubelskie)”, „Fachowcy jutra” oraz „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 

2.  Wykonawca  dostarczył  pomoce  dydaktyczne  oraz  wyposażenie  pracowni
w ramach projektu „Fachowcy jutra” -  pozycje 254 - 267 z załącznika nr 1 do umowy
zgodnie z przedmiotem umowy, w odpowiedniej ilości i w przewidzianym w umowie
terminie, Zamawiający przyjął je bez zastrzeżeń*.

3. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej dostawy*

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

Ze strony Zamawiającego                                       Ze strony Wykonawcy

……………………………… ………..……………………………

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2c do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr       /OW/… zawartej dnia …………... r.

Niniejszy  protokół  został  sporządzony  w  dniu  ……………….  r.  w obecności
przedstawiciela Gminy Lublin:

1)  ……………………………………………  

oraz przedstawiciela Wykonawcy:

2) ………………………………………….. 

1. Przedmiot  umowy:  Przedmiotem umowy jest  dostawa pomocy  dydaktycznych
oraz  wyposażenia  pracowni  w ramach projektów  pn.  „Modelowa  Szkoła  Ćwiczeń
w Lublinie (woj. lubelskie)”, „Fachowcy jutra” oraz „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 

2.  Wykonawca  dostarczył  pomoce  dydaktyczne  oraz  wyposażenie  pracowni
w ramach projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów”  pozycji 268 - 275 z załącznika nr
1 do umowy zgodnie z przedmiotem umowy, w odpowiedniej ilości i w przewidzianym
w umowie terminie, Zamawiający przyjął je bez zastrzeżeń*.

3. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej dostawy*

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

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

Ze strony Zamawiającego                                       Ze strony Wykonawcy

……………………………… ………..……………………………

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2d do umowy

KOŃCOWY PROTOKÓŁ ODBIORU

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr       /OW/… zawartej dnia …………... r.

Niniejszy  protokół  został  sporządzony  w  dniu  ……………….  r.  w obecności
przedstawiciela Gminy Lublin:

1)  ……………………………………………  

oraz przedstawiciela Wykonawcy:

2) ………………………………………….. 

1. Przedmiot  umowy:  Przedmiotem umowy jest  dostawa pomocy  dydaktycznych
oraz  wyposażenia  pracowni  w ramach projektów  pn.  „Modelowa  Szkoła  Ćwiczeń
w Lublinie (woj. lubelskie)”, „Fachowcy jutra” oraz „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 

2. Wykonawca dostarczył pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni zgodnie
z przedmiotem umowy, w odpowiedniej ilości i w terminach zgodnie z protokołami 2a
– 2c, Zamawiający przyjął je bez zastrzeżeń*.

3. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej dostaw*

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

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

Ze strony Zamawiającego                                       Ze strony Wykonawcy

……………………………… ………..……………………………

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3a do umowy

OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY
BADANIA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW 

dotyczące przetwarzania danych osobowych

(obowiązek  informacyjny  realizowany  w  związku  z  art.  13  i  art.  14  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z realizacją zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń
w Lublinie (woj. lubelskie)” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalne-

go pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności,
Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego,  Funduszu Spójności  i  Europejskiego Funduszu Morskiego  i  Rybackiego
oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,
str. 320, z późn. zm.),

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z
późn.
zm.),

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spój-
ności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.);

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację progra-
mów operacyjnych”:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
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Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu
Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spój-
ności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460,
z późn. zm.),

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywa-
nia Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany infor-
macji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi
i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Modelowa szkoła
ćwiczeń (woj. lubelskie)”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udziele-
nia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informa-
cyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej -
a) Ministerstwu Edukacji Narodowej, aleja Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918,
b) beneficjentowi realizującemu projekt: Gminie Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-

109 Lublin,
c) Partnerom realizującym projekt:

 Województwu Lubelskiemu, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin,
 Uniwersytetowi Marii Curie – Skłodowskiej, Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-

031 Lublin,
 Wojewódzkiej  Bibliotece  Publicznej  im.  Hieronima  Łopacińskiego,  ul.  Prezydenta

Gabriela Narutowicza 4, 20-004 Lublin.
d) oraz  podmiotom,  które  na  zlecenie  beneficjenta  uczestniczą  w  realizacji  projektu  -

………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów) – nie dotyczy. 
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym pełnienia funkcji personelu projektu, a odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości finansowania kosztu w ramach projektu.

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodo-
wej.

7. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl     lub adres poczty iod@lublin.eu.
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11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych.

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania.

…..……………………………………… ……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS
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Załącznik nr 3 b do umowy

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w zakresie zbiorów:

1. Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014 –
2020,

2. Centralny  system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

I. W związku z pełnieniem funkcji kontrahenta Projektów „Lubelska Wyżyna Specjalistów” oraz  „Fa-
chowcy jutra” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 

a. Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin dla zbioru nr 1.
b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926

Warszawa dla zbioru nr 2.
2) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,  o których

mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego,  Funduszu Spójności  i  Europejskiego
Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylającego  rozporządzenie  Rady  (WE)  nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn.
zm.),

d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustana-
wiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr  1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania  Komisji
określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między be-
neficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).,

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a. weryfikacji, poświadczania, sprawozdawczości i kontroli kwalifikowalności wydatków ponie-

sionych przez beneficjentów oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach re-
alizacji RPO WL na lata 2014 – 2020 – dotyczy zbioru nr 1.

b. realizacji  projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania
wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości
oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu – dotyczy zbioru nr 2.

4) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:
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a. Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020, której funkcję pełni Województwo Lubelskie z
siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,

b. Beneficjentowi/partnerom realizującym projekt - Gminie Lublin, pl. Króla Władysława Ło-
kietka 1, 20-109 Lublin,

c. podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji  projektu – nie dotyczy
(nazwa i adres ww. podmiotów)2.

Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom realizującym kontrole i audyt RPO
WL 2014-2020 na zlecenie  ministra  właściwego do  spraw rozwoju  regionalnego,  Instytucji
Zarządzającej RPO WL 2014-2020 lub beneficjenta.

5) Podanie danych jest warunkiem koniecznym pełnienia funkcji kontrahenta projektu, a odmowa
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości finansowania kosztu w ramach projektu.

6) Moje dane osobowe będą przetwarzane w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014
zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci
elektronicznej na lata 2014-2020.

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

8) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres email:
iod@lubelskie.pl  (IOD  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Lubelskiego)  lub  io-
d@miir.gov.pl (IOD w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju).

9) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

10) Mam prawo dostępu do treści swoich danych.
11) Mam prawo żądania sprostowania swoich danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.
12) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynaro-

dowej.
13) Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

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

               MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS OSOBY
      PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ
KONTRAHENTA PROJEKTU

2 Podpunkt c należy wykazać, w przypadku, gdy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych kontrahentów projektu podwyko-
nawcy.

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020


