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Załącznik nr 2
UMOWA NR 32/SOLSKA/2018
zawarta w dniu ……………….2018 r. w Lublinie
pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska
74, lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000146301 reprezentowanym przez:
Sylwestra Aftykę - Przewodniczącego Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Pawła Szewczyka - Skarbnika Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego zwanym w treści
umowy „Zamawiającym”
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………….,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr SOLSKA/32/2018, prowadzonego w oparciu
o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczącego zadania pt.
„Usługa cateringowa”, wchodzącego w zakres projektu „Czynnej ochrony rzadkich
gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00,
zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, została zawarta umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi cateringowej
w zakres której wejdzie: zapewnienie wyżywienia dla leśników uczestniczących w sześciu
warsztatach szkoleniowych z ochrony gniewosza plamistego z terenów objętych projektem
a także dla wolontariuszy uczestniczących w następujących zadaniach: oczyszczanie
stanowisk gniewosza plamistego z krzewów, monitoringu terenu w celu wyszukania i
utylizacji zatrutej padliny, 10 obozów dla wolontariuszy z zapewnieniem wyżywienia.
Szczegółowy opis usługi cateringowej:
A. Monitoring terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla wolontariuszy i opiekuna
podczas wykonywania 25 dwudniowych monitoringów terenu w celu wyszukania i
utylizacji zatrutej padliny. W skład wyżywienia powinno wejść łącznie max. 300
całodziennych posiłków. W skład każdego z nich wejdzie: śniadanie, obiad i kolacja.
Maksymalna liczba osób które będą uczestniczyły w ciągu jednego dnia monitoringu
będzie wynosić 6 osób:
• śniadanie (suchy prowiant – typu pieczywo, masło, wędlina, nabiał, warzywa oraz
posiłek na ciepło, np. jajecznica, parówki, naleśniki; napoje: sok),
• obiad (pierwsze danie – zupa i drugie danie, napój (kompot lub sok).

•

kolacja (suchy prowiant – typu pieczywo, masło, wędlina, nabiał, warzywa oraz
posiłek na ciepło, np. jajecznica, parówki, naleśniki, napoje: sok)
W przypadku ciepłych posiłków Wykonawca musi zagwarantować, że będą one miały
odpowiednią temperaturę.
1.2. Gramatura posiłków została opisana w załączniku nr 3.
1.3. Posiłki muszą być świeże i przygotowane w dniu dostawy. Posiłki (śniadania, obiady,
kolacje) mają być urozmaicone, mogą się powtarzać co pięć dni świadczenia usługi.
1.4. Posiłki powinny być dostarczone każdego dnia w godzinach: śniadanie - 8:00, obiad –
14:00 -15:00, kolacja – 19:00. Godzinę przed dostarczeniem obiadu, Zamawiający
poinformuje telefonicznie o dokładnej godzinie dowozu obiadu.
1.5. Posiłki będą realizowane w cyklach dwudniowych w okresie zimowym od 1 grudnia do
15 marca tj. każdej z 2 zim odbędzie się maksymalnie 13 dwudniowych wyjazdów z
pełnym wyżywieniem dla max. 6 osób.
B. 10 obozów dla wolontariuszy z zapewnieniem wyżywienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników obozów dla
wolontariuszy. W skład wyżywienia powinno wejść łącznie max. 240 całodziennych
posiłków. W skład każdego z nich wejdzie: śniadanie, obiad i kolacja. Maksymalna
liczba osób które będą uczestniczyły w ciągu jednego dnia obozu będzie wynosić 12
osób.
• śniadanie (suchy prowiant – typu pieczywo, masło, wędlina, nabiał, warzywa oraz
posiłek na ciepło, np. jajecznica, parówki, naleśniki, napoje: sok),
• obiad (pierwsze danie – zupa i drugie danie, napój (kompot lub sok),
• kolacja (suchy prowiant – typu pieczywo, masło, wędlina, nabiał, warzywa oraz
posiłek na ciepło, np. jajecznica, parówki, naleśniki, napoje: sok.)
W przypadku ciepłych posiłków Wykonawca musi zagwarantować, że będą one miały
odpowiednią temperaturę.
1.2. Gramatura posiłków została opisana w załączniku nr 3.
1.3. Posiłki muszą być świeże i przygotowane w dniu dostawy. Posiłki (śniadania, obiady,
kolacje) mają być urozmaicone, mogą się powtarzać co pięć dni świadczenia usługi.
1.4. Posiłki powinny być dostarczone każdego dnia w godzinach: śniadanie - 8:00, obiad –
14:00 -15:00, kolacja – 19:00. Godzinę przed dostarczeniem obiadu, Zamawiający
poinformuje telefonicznie o dokładnej godzinie dowozu obiadu.
1.5. Posiłki mogą być realizowane w różnych cyklach od 2 do 7 dniowych.
C. Oczyszczanie stanowisk gniewosza z krzewów.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla - uczestników obozów dla
wolontariuszy. W skład wyżywienia powinno wejść łącznie maksymalnie 300
całodziennych posiłków. W skład każdego z nich wejdzie: śniadanie, obiad i kolacja.
Maksymalna liczba osób które będą uczestniczyły w ciągu jednego dnia obozu będzie
wynosić 10 osób.
• śniadanie (suchy prowiant – typu pieczywo, masło, wędlina, nabiał, warzywa oraz
posiłek na ciepło, np. jajecznica, parówki, naleśniki, napoje: sok),
• obiad (pierwsze danie – zupa i drugie danie, napój (kompot lub sok),
• kolacja (suchy prowiant – typu pieczywo, masło, wędlina, nabiał, warzywa oraz
posiłek na ciepło, np. jajecznica, parówki, naleśniki, napoje: sok.
W przypadku ciepłych posiłków Wykonawca musi zagwarantować, że będą one miały
odpowiednią temperaturę.
1.2. Gramatura posiłków została opisana w załączniku nr 3.
1.3. Posiłki muszą być świeże i przygotowane w dniu dostawy. Posiłki (śniadania, obiady,
kolacje) mają być urozmaicone, mogą się powtarzać co pięć dni świadczenia usługi.
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1.4. Posiłki powinny być dostarczone każdego dnia w godzinach: śniadanie - 8:00, obiad –
14:00 -15:00, kolacja – 19:00. Godzinę przed dostarczeniem obiadu, Zamawiający
poinformuje telefonicznie o dokładnej godzinie dowozu obiadu.
1.5. Posiłki mogą być realizowane w cyklach 1 oraz 2 – 3 dniowych.
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D. 6 warsztatów szkoleniowych z ochrony gniewosza plamistego dla leśników z
terenów objętych projektem.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników 6 jednodniowych
warsztatów szkoleniowych. Należy przyjąć, że w każdym warsztacie weźmie udział
maksymalnie 20 osób. W skład wyżywienia każdego z warsztatów powinien wejść :
• serwis kawowy obejmujący:
• kawa i herbata dostępna cały czas z zaparzacza w ilości 250 ml./osobę, w tym
dodatki: cukier, cytryna, mleko do kawy – stosownie do ilości uczestników,
• woda mineralna gazowana oraz niegazowana (w równych proporcjach) w butelkach
0,5 litrowych w ilości 500 ml/osobę
• sok owocowy, naturalny z owoców, pomarańczowy i jabłkowy (w równych
proporcjach) podany w litrowych kartonach w ilości 500 ml/osobę,
• ciastka kruche w ilości po 150 gr/osobę
• owoce: winogrona. mandarynki, jabłka lub banany w ilości ok. 150 gr/osobę
Serwis kawowy ma być przygotowany w formie bufetu szwedzkiego, Wykonawca
zapewni odpowiednią ilość jednorazowych naczyń do wydania posiłku tj. kubki na
napoje, łyżeczki oraz patery i talerzyki na kruche ciastka i owoce.
• Zestaw terenowy: Wykonawca przygotuje dla każdego uczestnika warsztatów
zestaw, składający się z 2 szt. kanapek w tym 1 sztuka z masłem i wędliną oraz 1
szt. z masłem i serem żółtym, oba warianty z dodatkami określonymi w załączniku
nr 3 oraz sokiem lub wodą mineralną o pojemności 500 ml, każdy zestaw osobno
zapakowany w torebkę papierową.
1.2. Gramatura zestawu terenowego została opisana w załączniku nr 3.
1.3. Zamawiający powiadomi na 48 godzin przed warsztatami o dokładnej liczbie uczestników
warsztatów celem przygotowania odpowiedniej ilości zestawów terenowych.
1.4. Serwis kawowy oraz zestawy terenowe powinny być dostarczone każdego dnia
świadczenia usługi do godziny 9:30.
1.5. Posiłki będą realizowane w różnych cyklach 1-6 dniowych.
Warunki wspólne dla wszystkich ww. zadań:
1.1. W
przypadku
konieczności
zapewnienia
wyżywienia
w
wersji
wegetariańskiej/wegańskiej, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania 24
godziny wcześniej o ilości zestawów wegetariańskich/wegańskich na kolejny dzień.
1.2. Zamawiający zastrzega, że w czasie realizacji ww. zadań łączna liczba wolontariuszy
i leśników może ulec zmniejszeniu lub zmianie pomiędzy ww. zadaniami.
Zamawiający zobowiązuje się powiadamiać Wykonawcę z 48 godzinnym
wyprzedzeniem o liczbie uczestników biorących udział w danym zadaniu w danym
dniu. Wynagrodzenie za realizację usługi cateringowej będzie obliczane na podstawie
ceny jednostkowej, liczby uczestników oraz długości ich pobytu w czasie realizacji
ww. zadań.
1.3. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury za faktycznie zrealizowane
usługi cateringowe oddzielnie dla każdego z ww. zadań.
1.4. Dostarczane posiłki muszą nawiązywać do kuchni domowej, regionalnej, być zdrowe
i smaczne. Ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości.

W przypadku ciepłych posiłków Wykonawca musi zagwarantować odpowiednią
temperaturę posiłku w chwili jego dostawy do Stacji Terenowej LTO tzn. dania muszą
być ciepłe (temperatura każdego ciepłego posiłku musi wynosić minimum: zupa 75°C,
drugie danie 65°C, gorące napoje 80°C).
1.6. Przygotowane posiłki muszą być bezwzględnie świeże i sporządzone w dniu realizacji
usługi. Dania obiadowe (za wyjątkiem frytek i makaronu) muszą być wyrobem
własnym – nie dopuszcza się podawania dań gotowych, dostępnych w powszechnym
obrocie, jak np. dania mrożone czy dania gotowe. Posiłki muszą być przygotowane z
surowców mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Ponadto posiłki nie
mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy lub sosy w proszku. W
przypadku produktów przetworzonych, takich jak herbata, woda, sok, mleko itp.
Wykonawca zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia
wygasającą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem wykonywania usług.
1.7. Wykonawca zobowiązany jest:
1) świadczyć usługę wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych;
2) przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn.
zm.);
3) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i p.poż.;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stosowanych produktów
spożywczych, sprawdzenia miejsca przygotowywania posiłków oraz weryfikacji
gramatury przygotowanych posiłków.
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1.5.

§2
TERMIN REALIZACJI
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku.
2. Wykonawca dostarczy wszystkie posiłki do Stacji Terenowej LTO w Pukałach (przysiółek
wsi Szostaki, gmina Łukowa, powiat biłgorajski).
3. Usługa może być świadczona również w dni wolne od pracy, jednak każda data świadczenia
usługi będzie ustalana telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem przez
osobę
koordynującą zadanie.
4. Usługa dotycząca wyżywienia w ramach:
- Zadanie A monitoringu terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny będzie
świadczona w miesiącach zimowych tj. w planowanych terminach: 1 grudnia do 15
marca w latach 2018/2019 i 2019/2020, najczęściej w weekendy;
- Pozostałe zadania B, C i D wchodzące w zakres zamówienia będą realizowane w
skali całego roku kalendarzowego;
- Zadanie D, w zakres którego wchodzi zapewnienie wyżywienia dla leśników
uczestniczących w 6 warsztatach szkoleniowych z ochrony gniewosza plamistego z
terenów objętych projektem, zostanie zrealizowana w wybrane dni robocze.
§3
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w
maksymalnej wysokości …………………..zł brutto (słownie:…………………), na tę cenę
składają się:
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a) Cena brutto za 1 całodzienny posiłek (tj obejmujący śniadanie + obiad + kolacja):
................................................zł
Maksymalna liczba całodziennych posiłków (dotyczy zadań A, B i C) 840 szt.
b) Cena brutto całodziennych posiłków w maksymalnej liczbie 840 szt. (cena
jednostkowa x 840 szt.): ...............................................zł,
c) Cena brutto za 1 serwis kawowy (dotyczy zadania D) ................................................zł
Maksymalna liczba serwisów kawowych 6 szt.
d) Cena brutto serwisów kawowych w maksymalnej liczbie 6 szt. (cena jednostkowa x
6 szt.): ...............................................zł,
e) Cena brutto za 1 zestaw terenowy ................................................zł
Maksymalna liczba zestawów terenowych 120 szt.
f) Cena brutto zestawów terenowych w maksymalnej liczbie 120 szt. (cena
jednostkowa x 120 szt.): ...............................................zł,
2. Rozliczenie z tytułu realizacji umowy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych
oraz rzeczywistej ilości wykonanych usług. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur
częściowych, wystawianych po wykonaniu usługi cateringowej osobno w ramach zadania A,
B, C i D z zastrzeżeniem, że faktura powinna obejmować co najmniej 2 monitoringi (z
planowanych 25 – zadanie A), 2 obozy dla wolontariuszy (z planowanych 10 – zadanie B) oraz
co najmniej po dwa obozy i warsztaty z ramach zadań C i D. Protokoły będą uwzględniały
zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4.
3. Podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru częściowego, wystawione wg zasady
opisanej w ust. 2.
4. W przypadku gdy posiłki nie będą odpowiadały wymaganiom opisanym w § 1, Zamawiający
będzie zgłaszał zastrzeżenia osobiście przedstawicielowi Wykonawcy, oraz w terminie do 3
dni roboczych drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy wskazany w § 8 Wykonawca
zobowiązany jest zastosować się do zgłoszonych uwag. W przypadku wydania zbyt małej
liczby posiłków, niezgodnej ze zgłoszeniem Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie
uzupełni brakujące posiłki.
5. W przypadku zgłoszenia trzech zastrzeżeń do wydawanych posiłków Zamawiający nałoży na
Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 4.
6. Zapłata za świadczone usługi będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni od
daty wystawienia faktury VAT/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy
nr………………………………….
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu
umowy.

1.

§4
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % maksymalnej wartości umowy, o której mowa
w § 3 ust. 1.
2) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego trzech zastrzeżeń do posiłków, o
których mowa w § 3 ust. 1, kara umowna w wysokości 200 zł.
3) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie zastosował się do uwag zgłaszanych

2.

3.

4.

5.
6.
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przez Zamawiającego, kara umowna w wysokości 500 zł,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach,
W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może również
wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy w określonym terminie. W
przypadku kiedy Wykonawca, w określonym terminie nie zmieni sposobu realizacji
umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić.
W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie określonej w ust. 3, Zamawiający może
obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % maksymalnej wartości umowy, o
której mowa § 3 ust. 1 umowy.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej na zasadach ogólnych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury/rachunku,
na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku niewystawienia faktury/rachunku, co
uniemożliwi potrącenie z nich kary umownej, Zamawiający nałoży karę wystawiając notę
obciążeniową.

§5
ZMIANY UMOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian treści umowy oraz
dopuszcza następujące zmiany:
1) Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy
prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto
pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie
aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega, że w czasie realizacji zadania liczba wolontariuszy może ulec
zmniejszeniu, w takim przypadku Zamawiający powiadomi z 48 godzinnym
wyprzedzeniem o liczbie uczestników podczas danego monitoringu. Zmniejszenie liczby
uczestników w poszczególnych dniach nie będzie stanowiło zmiany umowy, nie wymaga
sporządzania aneksu do umowy.
§7
DANE OSOBOWE
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u
Zamawiającego (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców) (dalej: pracownicy
Zamawiającego) oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i
aneksów do Umowy. Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy do
przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron
wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię
nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, pracowników Zamawiającego
wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z
Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie
to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

2.

3.

1.

2.

3.
4.

5.
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ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem
administratora danych jest należyta realizacja zawieranych umów.
Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u
Wykonawcy (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców) oraz osób reprezentujących
Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy)
niniejszą Umową reguluje udostępnienie Zamawiającemu do przetwarzania wyłącznie w
związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w
związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i
służbowy adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do
realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu
w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta
realizacją zawieranych umów.
Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych
osobowych udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych
i każda ze Stron oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (RODO) oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony danych osobowych i
będzie je stosowała przy realizacji Umowy.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Osobami upoważnionymi do współpracy przy wykonywaniu umowy, w tym do
podpisywania protokołów odbioru są:
ze strony Zamawiającego:
………………………………., e-mail: ………………………………………………., tel. …….
………………………………., e-mail: ………………………………………………., tel. …….
ze strony Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
……………………,
………………………………………………………………………………………………………
……………………
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na
drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a
realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich
danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy
w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy
Załącznik nr 2 – ogólna klauzula informacyjna
Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 2
dot. umowy: 32/SOLSKA/2018 nr z dnia ___________ r.
Pan
_________________________
[nazwa i adres Wykonawcy], jako Wykonawca umowy pod nazwą „Usługa
cateringowa” wchodzącego w zakres projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w
Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00, zwanego dalej „Projektem",
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania
2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając
na podstawie § 9 ust. 2 w/w Umowy informuje, że:
1/ Wykonawca udostępnił Zamawiającemu - Lubelskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74,
lok.
209,
20-234
Lublin
do
przetwarzania
Pana
dane
osobowe
jako
pracownika/zleceniodawcy/podwykonawcy wyznaczonego do realizacji przedmiotu w/w Umowy,
współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy,
2/ Pana dane udostępnione zostały wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i
obowiązków Wykonawcy wynikających lub pozostających w związku z realizacją w/w Umowy.
3/ Udostępnienie danych osobowych jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie
prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacja zawieranych
umów.
Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, niniejszym spełnienia obowiązek informacyjny zgodnie
z art. 14 RODO, gdyż przy zawarciu w/w Umowy Zamawiający przekazał mu wzór niniejszej
ogólnej klauzuli informacyjnej.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia niniejszej klauzuli
informacyjnej wraz z potwierdzeniem, że zapoznał się Pan z jej treścią.
Ogólna klauzula informacyjna Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska
74, lok. 209, 20-234 Lublin; wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS:
0000146301;
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2. dane do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych: LTO ul. Mełgiewska 74, lok. 209,
20-234 Lublin, tel 663 502 134, email pawel.szewczyk@lto.org.pl
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie
danych jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w
celach realizacji przedmiotu zawartej Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy
lub kontaktu w związku z realizacją Umowy.
4. kategorie danych osobowych: dane kontaktowe pracowników Wykonawcy, tj. imię i nazwisko,
stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres e – mail;
5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w
realizacji umowy pod nazwą „Usługa cateringowa”; do Pana danych mogą mieć dostęp
upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty
dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące
usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty, podmioty finansujące i kontrolujące Projekt;
wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku
do powierzonych im danych osobowych;
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie
przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania roszczeń
wynikających z gwarancji, rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
przysługujących LTO oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np.
wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz okres trwałości Projektu
rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta Projektu; okres
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna
uzasadniona prawnie potrzeba Administratora przetwarzania tych danych przez okres
dłuższy, wówczas dane będą przetwarzane przez ten okres;
7. obowiązek podania danych osobowych jest konieczny z uwagi na prawnie uzasadnione
interesy realizowane przez Administratora polegające na ustaleniu osób odpowiedzialnych za
zawarcie, wykonanie i nadzór nad wykonaniem umowy pod nazwą „Usługa cateringowa”;
8. decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO;
9. dane osobowe zostały przekazane przez (nazwa i adres Wykonawcy), jako Wykonawcę
umowy na: „Usługa cateringowa”,
10.
dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy z państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG).
11.
posiada Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
–
na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Państwa danych osobowych;
–
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
12.
nie przysługuje Panu:
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.
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