WZÓR UMOWY
UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG EKSPERCKICH
Nr …..
zawarta w ….. w dniu ………..….., 2021 r., pomiędzy:
Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową - Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w
Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, posiadającym nadany numer identyfikacji NIP
7010158887 oraz REGON 141681456, reprezentowanym przez:
Pana Leszka Bullera – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powołania do pełnienia
funkcji dyrektora Centrum Projektów Europejskich z dnia 13 maja 2016 r. przez Ministra Rozwoju,
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
Panią/Panem ……………………….…., zamieszkałą/zamieszkałym pod adresem ……………………………..., kod
pocztowy …………………………... legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym seria …….., nr
……………………….., wydanym przez ……………………………..., posiadającą/posiadającym PESEL o nr
…………………………..…..,
Panią/Panem ………………………………., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
………………………………...., w……………………...., przy ul. ………………………..., kod pocztowy …………………..…..,
posiadającą/posiadającym nadany numer NIP …………………….. oraz REGON ……………………………...
zwaną/zwanym w dalszej treści umowy „Ekspertem”
Zamawiający oraz Ekspert dalej łącznie zwani są „Stronami”.

Umowa zawierana jest w ramach ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów Programu Interreg VA Polska Słowacja 2014 – 2020 w oparciu o przepis art. 68a ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).
§1
1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Eksperta na rzecz Zamawiającego usług weryfikacji
zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektów w ramach
Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 - zwanego w dalszej części Umowy: „Program”.

2.

W zakres przedmiotu Umowy wchodzi:
1) weryfikacja zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektu w
ramach Programu;
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2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu karty weryfikacji zmiany technicznej;
3) składanie wyjaśnień do karty weryfikacji (na wniosek WST);
4) weryfikacji zmian technicznych w przypadku konieczności uzupełnienia przez beneficjenta
ocenianej dokumentacji lub złożenia wyjaśnień ze strony beneficjenta.
3.

Zawarcie z Ekspertem Umowy nie oznacza obowiązku zlecenia Ekspertowi przez Zamawiającego
świadczenia usług objętych Przedmiotem Umowy. Ekspertowi nie przysługują żadne roszczenia z
tego tytułu, w tym roszczenia finansowe za okres gotowości do świadczenia usług.

4.

Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć każdy dzień od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1920).
§2

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania przez obie Strony do 31.12.2023 r.
§3
1.

Ekspert zobowiązuje się świadczyć usługi zlecone w ramach przedmiotu Umowy z najwyższą
starannością, bezstronnie, wedle najlepszej wiedzy w dziedzinie objętej zleconą usługą z
poszanowaniem właściwych przepisów prawa oraz z zasad opisanych w:
1)

Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020;

2)

Podręczniku beneficjenta Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020;

3)

ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r., poz. 818 z późn. zm.);

4)

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającym 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

5)

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;

6)

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013
w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”;

7)

pozostałymi informacjami i dokumentami publikowanymi na stronie www.plsk.eu.
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2.

Ekspert zobowiązuje się do zapoznania z dokumentami wymienionymi w ust. 1 oraz przestrzegania
zasad w nich określonych, w tym do podpisania każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia
zleconej usługi Deklaracji o poufności i bezstronności eksperta, stanowiącej załącznik nr 2 do
Umowy.

3.

Ekspert zobowiązuje się do monitorowania zmian przepisów prawa, dokumentów programowych
niezbędnych dla należytego wykonania usługi w ramach przedmiotu Umowy.

4.

Ekspert nie może udostępniać osobom trzecim żadnych informacji i dokumentów pozyskanych w
ramach wykonywania usług stanowiących przedmiot Umowy, pod rygorem wykreślenia Eksperta z
wykazu kandydatów na ekspertów.

5.

W przypadku zaistnienia konfliktu interesów1, Ekspert zobowiązuje się do niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym konflikcie oraz do rezygnacji ze świadczenia usług
stanowiących przedmiot Umowy, pod rygorem wykreślenia Eksperta z wykazu kandydatów na
ekspertów.

6.

Ekspert oświadcza, że:

7.

1)

korzysta z pełni praw publicznych;

2)

ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3)

nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe;

4)

ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia (o ile są konieczne) w
dziedzinie objętej przedmiotem Umowy;

5)

spełnia wymagania określone w § 3 Regulaminu wyboru i współpracy z ekspertami ds.
weryfikacji zmian technicznych zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji projektów
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Ekspert zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na świadczenie usług zleconych w ramach Umowy, w
tym powiadomienia Zamawiającego o:
1)

utracie przez Eksperta praw publicznych;

2)

utracie przez Eksperta pełnej zdolności do czynności prawnych;

3)

skazaniu Eksperta prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

4)

zmiany danych osobowych;

- w terminie do 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności.
8.

1

Ekspert nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz
osób trzecich.

Konfliktem interesów jest zagrożenie neutralności i obiektywizmu przy ocenie z powodu istnienia pomiędzy
ekspertem a wnioskodawcą, takich relacji, które wywołują znaczne pozytywne lub negatywne emocje lub
nastawienia decydenta wobec wnioskującego.
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9.

Ocena przeprowadzona przez Eksperta ma charakter autorski i nie ogranicza się do cytowania treści
dokumentów, stanowiących podstawę oceny.

§4
1.

Świadczenie usług w ramach Umowy będzie każdorazowo zlecane na podstawie zamówienia na
świadczenie usługi.

2.

Zamówienie na świadczenie usługi kierowane będzie do Eksperta za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail określony w § 11 ust. 1 pkt 2.

3.

Zamawiający w zamówieniu wskaże:
1)

przedmiot usługi objętej zamówieniem (tj. nazwę partnera projektu, numer i tytuł projektu,
zakres zmiany technicznej);

2)

termin wykonania usługi nie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia;

4.

Ekspert w terminie 1 dnia roboczego poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mai określony w § 11 ust. 1 pkt 1 o przyjęciu zamówienia lub o odmowie
przyjęcia zamówienia. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia Ekspert uzasadni odmowę
poprzez wskazanie powodów odmowy przyjęcia zamówienia. Brak reakcji Eksperta w terminie 1 dnia
od przesłania zapytania przez Zamawiającego uznawany jest za odmowę przyjęcia zamówienia.

5.

Warunkiem przyjęcia zamówienia do wykonania przez Eksperta jest złożenie wymaganych
oświadczeń według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, dotyczących:
1) poufności informacji,
2) braku konfliktu interesów oraz bezstronności w odniesieniu do wnioskodawcy/wykonawcy
projektu, którego dotyczy zamówienie.

6.

Ekspert w terminie przewidzianym na wykonanie zamówienia zobowiązany jest przedstawiać
Zamawiającemu w formie pisemnej wypełnioną i podpisaną przez Eksperta kartę weryfikacji zmiany
technicznej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku, w którym na etapie
realizacji zlecenia Ekspert uzna, że konieczne jest uzupełnienie dokumentacji lub złożenie wyjaśnień
przez Beneficjenta, Ekspert poinformuje o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres określony w § 11 ust. 1 pkt 1. Wraz z informacją, o której mowa w zdaniu
poprzednim Ekspert przekaże Zamawiającemu treść wezwania adresowanego do beneficjenta do
uzupełnienia dokumentacji lub złożenia wyjaśnień wraz z terminem niezbędnym na udzielenia przez
beneficjenta odpowiedzi na wezwanie. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów lub
wyjaśnień od beneficjenta przekaże je Ekspertowi. Ekspert dokona weryfikacji dokumentacji i
wykona usługę objętą zleceniem w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów lub
wyjaśnień beneficjenta przekazanych przez Zamawiającego. Skorzystanie przez Eksperta z
możliwości wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień może mieć miejsce
wyłącznie w przypadku, w którym do weryfikacji wniosku konieczne jest uzupełnienie dokumentacji
lub złożenia wyjaśnień. Ekspert nie może korzystać z wezwania w celu wydłużenia terminu
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przewidzianego na wykonanie zlecenia. W przypadku, w którym Zamawiający poweźmie wątpliwość
w zakresie dotyczącym konieczności wezwania do uzupełninia dokumentów lub złożenia wyjaśnień
wezwie eksperta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany § 11 ust, 1 pkt 2 do
złożenia wyjaśnień w określonym w wezwaniu terminie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku, w
którym Ekspert nie odpowie na wezwanie lub Zamawiający stwierdzi, że nie ma konieczności
wzywania beneficjenta do uzupełninia dokumentów lub złożenia wyjaśnień Zamawiający
uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy.
7.

Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania karty weryfikacji zmiany technicznej
poinformuje Eksperta za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail określony w § 11 ust. 1 pkt 2
o akceptacji przekazanej przez Eksperta karty weryfikacji zmiany technicznej lub zgłosi do niej uwagi.
Brak reakcji Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza milczącą
akceptację przekazanej przez Eksperta karty weryfikacji zmiany technicznej. W przypadku zgłoszenia
uwag Ekspert w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia zobowiązany jest do uwzględnienia uwag
Zamawiającego i przekazania Zamawiającemu skorygowanej, zgodnie z uwagami Zamawiającego,
karty w formie, o której mowa w ust. 6 lub do przekazania pisemnego uzasadnienia niemożliwości
uwzględnienia uwag Zamawiającego zawierającego wyczerpujący wykaz powodów
nieuwzględnienia każdej ze zgłoszonych uwag. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego,
Zamawiający jest uprawniony do przekazania dokumentacji, w tym karty weryfikacji zmiany, uwag
Zamawiającego i uzasadnienia odmowy uwzględnienia uwag przedstawionego przez Eksperta osobie
trzeciej będącej specjalistą w dziedzinie objętej zamówieniem zleconym Ekspertowi w celu oceny
zasadności niemożliwości uwzględnienia uwag Zamawiającego.

8.

W przypadku zaakceptowania karty weryfikacji zmiany technicznej przez Zamawiającego strony
podpiszą protokół odbioru, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Umowy.
§5

1.

W przypadku, w którym w ramach realizacji Umowy, w tym ramach realizacji usługi zleconej w
ramach Umowy, Ekspert wytworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), z chwilą jego przekazania
Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za realizację usługi w ramach, której utwór został
wytworzony, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu uprawniające
Zamawiającego do nieograniczonego rozporządzania i korzystanie z niego bez żadnych ograniczeń
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przez czas nieoznaczony, na polach
eksploatacji obejmujących:
1)

utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach
elektronicznych, oraz zwielokrotnianie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,

2)

rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposób (w tym poprzez: wyświetlanie lub
publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w
tym Internetu) – w całości lub w części, jak również w połączeniu z innymi utworami;

3)

udostępnianie, w szczególności poprzez przekazywanie wnioskodawcom, prezentację na
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spotkaniach z udziałem Zamawiającego;
4)

wprowadzanie do obrotu (zarówno oryginału jak i egzemplarzy, nośników), najem, użyczanie
materiałów (w całości lub w części) lub nośników, na których materiały utrwalono;

5)

wprowadzanie (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian
w utworach, w tym: przystosowywanie, dokonywanie zmian układu, sporządzanie wyciągów,
streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie –
w odniesieniu do całości lub części;

6)

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

7)

tłumaczenie na języki obce.

2.

Prawa opisane w ust. 1 dotyczą tak całości utworu, jak też elementów lub dających się wyodrębnić
fragmentów utworu.

3.

Ekspert zobowiązuje się powstrzymać od wykonywania autorskich praw osobistych do utworu oraz
udziela Zamawiającemu uprawnienia do ich wykonywania przez czas nieoznaczony.

4.

Ekspert udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i przenosi
na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

5.

Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw majątkowych określonych umową
za pomocą podmiotów trzecich.

6.

Ekspert ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dotyczące wykonanego przedmiotu
Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, w
szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

7.

Ekspert przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i
pokrewnych osób trzecich, spowodowanych przez Eksperta lub osoby, za pomocą których realizuje
Umowę w wyniku realizacji Umowy lub dysponowania przez Zamawiającego wytworzonymi
utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Ekspert
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia
Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu Zamawiającemu poniesionych
z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści, o ile takowe Zamawiający poniósł.

8.

W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na
twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego utwory przekazane przez Eksperta naruszają
jakiekolwiek prawa osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Eksperta o roszczeniu
zgłoszonym przez osobę trzecią oraz o toczącym się postępowaniu sądowym.
§6

1.

Za należyte wykonanie zleconej usługi Ekspert otrzyma każdorazowo wynagrodzenie w kwocie 135
€ brutto (słownie: sto trzydzieści pięć Euro brutto).

2.

Wynagrodzenie należne Ekspertowi z tytułu realizacji zleconej usługi stanowi całkowite
wynagrodzenie należne Ekspertowi z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w
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Umowie, w tym także przeniesienie praw autorskich i prawa zależnego, zgodnie z § 5. Ekspertowi
nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe za realizację przedmiotu Umowy i zleconej
w ramach Umowy usługi.
3.

Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego,
prawidłowo wystawionego przez Eksperta rachunku/faktury wraz z oświadczeniem dla celów
podatkowych i ubezpieczenia ZUS (stanowiącym załącznik nr 6 )

4.

Podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Eksperta jest podpisanie przez kierownika WST
PLSK lub osobę go zastępującą, bez uwag protokołu odbioru zleconej usługi. Wzór protokołu
stanowi załącznik nr 3.

5.

Rachunek wystawiony zostanie na:
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa,
NIP 7010158887,

6.

Rachunek zostanie dostarczony Zamawiającemu na adres:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020
ul. Halicka 9
31 - 036 Kraków.

7.

Całkowita wartość wynagrodzenia Eksperta wypłacanego przez Zamawiającego w związku z
realizacją usług powierzonych w ramach Umowy będzie mniejsza niż 130 000,00 zł.

8.

Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Eksperta o nr …………………………….. .

9.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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10. W przypadku stwierdzenia powiązań Eksperta z wnioskodawcami, które mogły wpłynąć na
rzetelność lub obiektywizm świadczenia wybranych usług powierzonych w ramach Umowy,
Zamawiający ma prawo odmówić wypłaty należnego wynagrodzenia lub żądać zwrotu już
wypłaconego wynagrodzenia.
§7
1.

Zamawiający jest uprawniony do monitorowania i weryfikowania pracy wykonywanej przez
Eksperta.

2.

Na każdorazowe żądanie Zamawiającego zgłoszone w formie pisemnej lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres email określony w § 11 ust. 1 pkt 2 Ekspert zobowiązany jest do udzielenia
informacji żądaniem tym określonych, w tym do przedstawienia pełnej informacji na temat realizacji
usługi powierzonej w ramach Umowy. Informacja udzielona zostanie niezwłocznie nie później niż w

2

W przypadku numerów zagranicznych wraz z numerami kodu bankowego BIC/SWIFT oraz IBAN.

7

przeciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia żądania w formie pisemnej lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres określony w § 11 w zależności od wyboru Zamawiającego.
3.

Ocena pracy Eksperta może zakończyć się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.

4.

Uzyskanie przez Eksperta oceny negatywnej skutkuje usunięciem go z Wykazu kandydatów na
Ekspertów, o którym mowa w art. 68a ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i
wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5.

Powyższe postanowienie nie uchyla możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
na zasadach ogólnych.
§8

1.

Na podstawie art. 28 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 (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str.1) zwanego dalej RODO, Zamawiający jako Administrator powierza
Ekspertowi jako podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach
określonych w Umowie.

2.

Ekspert zapewni w okresie obowiązywania Umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność
ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i
prywatności, w tym w szczególności z przepisami RODO.

3.

Zamawiający nie upoważnia Eksperta do dalszego powierzenia, powierzonych do przetwarzania
danych osobowych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego innym podmiotom.

4.

Powierzone przez Zamawiającego do przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane przez
Eksperta wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, w okresie jej
obowiązywania.

5.

Realizując przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 Ekspert dokonuje czynności przetwarzania
danych osobowych, o których mowa w Umowie oraz poleceń i instrukcji Zamawiającego.

6.

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego jest
określony w załączniku nr 7.

7.

Ekspert zobowiązuje się do:
1)

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w
art. 32 RODO;

2)

nie tworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji Umowy;

3)

zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia
w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, w trakcie realizacji Umowy oraz po jej
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zakończeniu;
4)

trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych ze wszystkich nośników będących w
posiadaniu Eksperta nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy i
niezwłocznego przekazania Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada
żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone Umową;

5)

udzielenia pomocy Zamawiającemu, w niezbędnym zakresie, podczas wywiązywania się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej
praw, o których mowa w rozdziale III RODO, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych
w art. 32-36 RODO;

6)

udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

8.

W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie
Zamawiającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, za które
odpowiedzialność ponosi Ekspert, na wniosek i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, Ekspert
zawiadomi osoby, których to naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, bez zbędnej zwłoki.

9.

Ekspert umożliwi Zamawiającemu, na jego wniosek dokonanie przez Zamawiającego lub podmiot
przez niego upoważniony kontroli lub audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO,
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz Umową.

10. Ekspert zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń Zamawiającego lub podmiotu przez niego
upoważnionego, dotyczących poprawy jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich
przetwarzania lub usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub audytu w terminie
wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.
11. Ekspert niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:
1)

wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich
niewłaściwego wykorzystania;

2)

wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, policję lub sąd.

11. Ekspert ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody
powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów RODO, ustawy o ochronie danych osobowych,
a także za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.
§9
1.

Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Ekspert zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich
dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub
przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania,
nazywanych - zwanymi dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.

2.

Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
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1)

dostępnych publicznie;

2)

otrzymanych przez Eksperta, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od
osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

3)

które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Ekspertowi bez
obowiązku zachowania poufności;

4)

w stosunku do których Ekspert uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

3.

W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Eksperta jest wymagane na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Ekspert poinformuje Zamawiającego o przyczynach
i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie
pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba
że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.

4.

Ekspert zobowiązuje się do:
1)

dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

2)

niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

5.

W przypadku utraty Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji
Poufnych, Ekspert bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz
poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności
zdarzenia, zakres i skutki utraty, lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

6.

Po wygaśnięciu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Ekspert
bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.

7.

Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno
podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
§ 10

1.

Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2.

Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Zamawiający wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu
wypowiedzenia), w następujących sytuacjach:
1)

Ekspert utracił pełnię praw publicznych;

2)

Ekspert utracił pełną zdolność do czynności prawnych;

3)

Ekspert został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe;

4)

Ekspert poświadczył nieprawdę w oświadczeniach dotyczących jego bezstronności lub
poufności;
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5)

Ekspert nie podpisał oświadczenia dotyczącego jego bezstronności i poufności;

6)

Ekspert złożył niezgodne ze stanem faktycznym dokumenty aplikacyjne;

7)

Ekspert złożył pisemny wniosek o wykreślenie z wykazu kandydatów na Ekspertów;

8)

Ekspert został pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację Programu;

9)

Ekspert wycofał swoją zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w wykazie kandydatów
na Ekspertów;

10) Ekspert popadł zwłokę w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego w oparciu o
§ 4 ust. 3 pkt 2 na wykonanie zamówienia przekraczającą 7 dni;
11) Ekspert udostępnił przekazaną dokumentację lub ujawnił Informacje Poufne z naruszeniem
postanowień § 10;
12) Ekspert dwukrotnie bez uzasadnienia odmówił przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 4
ust. 1;
13) Ekspert uzyskał negatywną ocenę, o której mowa w § 6 ust. 4;
14) Ekspert bez uzasadnionej konieczności zażądał od beneficjenta uzupełnienia dokumentów lub
złożenia wyjaśnień, o czym mowa w § 4 ust. 6
4.

W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodów określonych w ust. 3 Zamawiający wskaże i
powód wypowiedzenia.

5.

Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodów określonych w ust. 3 dotyczy
również aktywnego zlecenia udzielonego Ekspertowi (zlecenia w trakcie realizacji). Z chwilą
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym Ekspert zaprzestanie realizacji aktywnego
zlecenia.
§ 11

1.

Strony ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana
odpowiednio na poniższe adresy:
1) Zamawiającego:
imię i nazwisko: Aleksandra Stępień, telefon +48 12 444 15 00, e-mail: astepien@plsk.eu
2) Ekspert:
telefon ……………………..….., e-mail …………………………………………. .

2.

W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, Strony są zobowiązane do
powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia
zmiany adresu. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy, o której mowa w ust. 3.
§ 12

Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 13
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1.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

Spory powstałe w związku z realizacją Umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Eksperta 3.

5.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

załącznik nr 1 - Kryteria i karta weryfikacji zmiany technicznej,
załącznik nr 2 - Deklaracja bezstronności i poufności,
załącznik nr 3 - Protokół odbioru zamówienia,
załącznik nr 4 - Wzór formularza rachunku,
załącznik nr 5 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej4,
załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS,
załącznik nr 7 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

………………………………….
Zamawiający
(data, podpis)

………………………….
Ekspert
(data, podpis)

W przypadku obywateli spoza granic Polski występujących w roli ekspertów umowę sporządza się w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach dwa w języku polskim i dwa w języku słowackim, z których jeden komplet
otrzymuje Ekspert, a jeden komplet Zamawiający, przy czym wersją wiążącą Strony jest wersja w języku polskim.
4
Dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.
3
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