ROZDZIAŁ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
UMOWA NR COI/U/PZP/262/……………………/202…. (COI-ZAK.262…..2022)
na świadczenie usług rekrutacyjnych w okresie 24 miesięcy
część nr …..… 1
zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron, w Warszawie, zwana dalej „Umową”,
pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 132-136, 02 – 305
Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000372110, NIP
7252036863, REGON 100999489, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
[…]
a
…………………… z siedzibą w ………………………, przy ul. ……………………..wpisanym/ą do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……………………, …. Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS ………………., NIP ……………………., REGON ………………………,
reprezentowanym/ą przez:
……………………………………………,
uprawnionym/ą do reprezentacji zgodnie z: odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców
KRS/CEIDG/pełnomocnictwem uprawniającym do zawarcia Umowy2, stanowiącym Załącznik nr 1 do
Umowy,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej treści Umowy „Stronami”, a indywidualnie
również „Stroną”.
W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie
usług rekrutacyjnych w okresie 24 miesięcy” w części nr ….postepowania, przeprowadzonego
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.
1710, z późn. zm.), (dalej: „Ustawa PZP”) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
przekraczającej równowartość kwoty 140 000 euro, Strony zgodnie postanowiły zawrzeć Umowę o
następującej treści:
§1
DEFINICJE

Lp.

1

Termin

Definicja

Zgodnie z ofertą Wykonawcy: Część 1: Świadczenie usług rekrutacyjnych przez 24 miesiące w zakresie stanowisk Programista Java, Architekt Rozwiązań, Release Manager;
Zgodnie z ofertą Wykonawcy: Część 2: Świadczenie usług rekrutacyjnych przez 24 miesiące w zakresie stanowisk – Devops,
Programista React, Programista Angular

1.

Dni Robocze

Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Dokumentacja

Wszelka dokumentacja dotycząca świadczonych usług przez
Wykonawcę, dostarczona lub wykonana w ramach Umowy.

3.

MC

Skarb Państwa - Minister Cyfryzacji.

4.

Oferta

Oferta Wykonawcy, złożona w Postępowaniu, której Formularz
Ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

5.

OPZ

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do
Umowy

Siła Wyższa

Zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą
Strony powołującej się na wypadek Siły Wyższej, niemożliwe do
przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie Siły Wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia
przez Stronę należytej staranności ani zdarzeń, które były
publicznie znane w dniu zawarcia Umowy, oraz ich skutków.

Zlecenie

Dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego
zawierający informacje wymienione enumeratywnie w pkt 5.1
OPZ, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
Umowy.

6.

7.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę usług
rekrutacyjnych polegających w szczególności na poszukiwaniu kandydatów, doborze kandydatów
spełniających wymagania Zamawiającego oraz zaprezentowaniu kandydatów do pracy u
Zamawiającego na następujące stanowiska ……………………………….3
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, w szczególności OPZ i
Ofertą, a Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo zapłacić Wykonawcy należne wynagrodzenie
w sytuacji gdy Zamawiający podpisze umowę o pracę z kandydatem zarekomendowanym przez
Wykonawcę w ramach świadczenia usług rekrutacyjnych na podstawie niniejszej Umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ oraz Oferta.
3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania
niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, a zobowiązanie
takie nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub nie jest w sposób oczywisty
zobowiązaniem Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest
Wykonawca.
§3
TERMINY WYKONANIA UMOWY

3

W zakresie części nr 1 zamówienia będą wskazane następujące stanowiska - Programista Java, Architekt Rozwiązań, Release Manager;
W zakresie części nr 2 zamówienia, będą wskazane następujące stanowiska – Devops, Programista React, Programista Angular;

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług rekrutacyjnych przez okres 24 miesięcy
liczonych od dnia podpisania Umowy albo do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o
którym mowa w § 11 Umowy, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
W przypadku niewykorzystania w całości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z Umowy w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy, Strony mają prawo do
przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, maksymalnie o kolejne 3 miesiące. Przedłużenie
okresu obowiązywania Umowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.
2. Przedmiot Umowy realizowany będzie każdorazowo na podstawie odrębnych Zleceń, składanych
przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb, w okresie obowiązywania Umowy, o którym
mowa w ust. 1 powyżej.
3. Zlecenia, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą przekazywane przez Zamawiającego Wykonawcy
w formie elektronicznej, przez osoby wskazane w § 14 ust. 1 Umowy. . Wykonawca potwierdzi
każdorazowo otrzymanie Zlecenia w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia otrzymania Zlecenia.
4. Szczegółowe terminy, zasady realizacji usług rekrutacyjnych na podstawie Zleceń oraz szczegółowy
zakres czynności składających się na usługi rekrutacyjne wykonywanych przez Wykonawcę określa
OPZ.
§4
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
1)

nie są mu znane przeszkody prawne do realizacji Umowy;

2)

posiada zasoby, kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie oraz narzędzia, niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy oraz będzie nimi dysponował przez cały okres
obowiązywania Umowy;

3)

w celu realizacji Umowy zapewni odpowiedni personel posiadający zdolności,
doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą;

4)

zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie i potwierdza
techniczną możliwość i organizacyjną gotowość do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1)

działać jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegać wskazówek Zamawiającego;

2)

udostępniać na każde żądanie Zamawiającego Dokumentację związaną z realizacją
przedmiotu Umowy;

3)

przekazywać na żądanie Zamawiającego informacje związane z realizacją Umowy, w tym
dotyczące przyczyn opóźnień lub przyczyn innego nienależytego wykonywania Umowy;

4)

realizować Umowę przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy w zakresie realizacji usług
rekrutacyjnych i doświadczenia oraz ze starannością przyjętą w obrocie profesjonalnym,
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy;

5)

wykonywać Umowę w sposób, który nie będzie prowadził do powstania roszczeń osób
trzecich z tytułu naruszenia ich praw. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego
roszczeń o naruszenie praw osób trzecich objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca
zobowiązuje się podjąć, na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi
roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także
pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu;

6)

wykonywać w ramach realizacji przedmiotu Umowy czynności wobec kandydatów do pracy
w sposób niepowodujący dyskryminacji tych kandydatów, bezpośredniej lub pośredniej, w
szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie
praw kandydatów do pracy objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca zobowiązuje
się podjąć, na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami
lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje
wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.

3.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, które będzie musiał zapłacić Zamawiający oraz pokryje
wszelkie straty, jakie poniesie Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia oraz pozostałe określone
w Umowie nie okażą się prawdziwe – w zakresie zgodnym z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.

4.

Zamawiający jest świadomy tego, że realizacja Umowy wymaga jego współpracy z Wykonawcą.
Zamawiający zapewni ze swojej strony współdziałanie w granicach przepisów prawa oraz w takim
zakresie, w jakim jest to faktycznie niezbędne do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
Umowy.

5.

Strony zobowiązują się do rzetelnej współpracy w dobrej wierze oraz z poszanowaniem praw
i interesów drugiej Strony, mając na uwadze konieczność należytego i terminowego wykonania
przedmiotu Umowy.

6.

Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia drugiej Stronie
informacji oraz danych niezbędnych do wykonania Umowy. W szczególności Strony będą się
wzajemnie na bieżąco informować o wszelkich okolicznościach, które mogłyby spowodować
nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy.

7.

W przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do należytego wykonywania Umowy,
może wezwać Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień lub do usunięcia uchybień, wyznaczając
stosowny termin.
§5
ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZLECEŃ

1. Ustala się, że każda ze Stron może zrezygnować z realizacji Zlecenia lub odpowiedniej jego części
dotyczącej określonych stanowisk, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub
elektronicznej, w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca może zrezygnować, jeżeli ustali, że nie jest w stanie wskazać kandydatów
spełniających określone w Zleceniu wymagania Zamawiającego na wszystkie lub niektóre
stanowiska objęte Zleceniem. Taka rezygnacja ze strony Wykonawcy wymaga przedłożenia

Zamawiającemu szczegółowego uzasadnienia mającego na celu wykazanie przez Wykonawcę
obiektywnych przyczyn uniemożliwiających wskazanie kandydatów spełniających,
wymienione w danym Zleceniu, wymagania Zamawiającego;
2) Zamawiający może zrezygnować, jeżeli Wykonawca nie wskaże mu żadnego kandydata na
dane stanowisko objęte Zleceniem w terminie 6 miesięcy od przekazania Zlecenia lub
Zamawiający znajdzie kandydata na takie stanowisko bez udziału Wykonawcy.
2. Każdorazowo oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać złożone przez
odpowiednią osobę wskazaną w § 14 ust. 1 lub 2 Umowy. W każdym z powyższych przypadków
Zlecenie lub jego odpowiednia część wygasa, a Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia o
zapłatę wynagrodzenia z tytułu podjętych czynności.

§6
GWARANCJA TRWAŁOŚCI ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji trwałości zatrudnienia każdorazowo wybranego
kandydata, na okres minimum … miesięcy4 licząc od daty zatrudnienia u Zamawiającego (tj. od
dnia, w którym nastąpiło podpisanie umowy o pracę między kandydatem a Zamawiającym).
Poprzez gwarancję trwałości zatrudnienia kandydata rozumie się, iż w powyższym okresie ani
Zamawiający ani kandydat nie rozwiążą umowy o pracę, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w
ust. 3 i 4 poniżej.
2. Upływ okresu obowiązywania niniejszej Umowy lub rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na prawa
i obowiązki Stron związane z gwarancją określona w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę pomiędzy Zamawiającym i zatrudnionym kandydatem w
okresie gwarancji trwałości zatrudnienia, Wykonawca, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
z tego tytułu, przeprowadzi ponowny proces rekrutacji i przedstawi kolejnego kandydata.
Czynności te zostaną wykonane w uzgodnionym, przez Strony Umowy, terminie nie dłuższym niż 1
(jeden) miesiąc.
4. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku kandydatów, z którymi rozwiązanie umowy o pracę
nastąpi na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r., poz.
1969) lub likwidacji danego stanowiska pracy.

§7
OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE USTAWY – KODEKS PRACY

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawców, osób wskazanych w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, jeżeli czynności
realizowane w ramach Umowy przez te osoby, polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
2. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawców wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1 powyżej.
3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów określonych poniżej w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
4

Stanowi kryterium oceny ofert. Minimalny okres gwarancji trwałości zatrudnienia to 2 miesiące, maksymalny okres to 4 miesiące.

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie w
terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych poniżej dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub jego podwykonawców, osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.
1 powyżej:
1) oświadczenia Wykonawcy lub jego podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących przedmiotowe czynności. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że przedmiotowe czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu poszczególnych grup pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub jego podwykonawców;
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
jego podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę pracowników objętych oświadczeniem, o którym
mowa w pkt 1 powyżej, za ostatni okres rozliczeniowy;
przy czym Strony uzgodnią zakres anonimizacji danych osobowych pracowników Wykonawcy
oraz pracowników podwykonawców tak, aby ujawnieniu podlegały wyłącznie dane
pozwalające na potwierdzenie przestrzegania zobowiązania określonego w ust. 1 powyżej.
5. Wykonawca jest zobowiązany również do:
1) poinformowania osób, o których mowa w ust.1 powyżej, o treści klauzuli społecznej
zawartej w ust. 1-4 powyżej i o prawie każdej z tych osób bezpośredniego zawiadomienia
Zamawiającego o naruszeniu tej klauzuli przez Wykonawcę lub jego podwykonawców;
2) zawarcia w umowach z podwykonawcami klauzuli społecznej o treści odpowiadającej
klauzuli zawartej w ust. 1-4 powyżej.
6. Niezłożenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w terminie i okolicznościach
określonych w ust. 4 powyżej, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego
podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
przedmiotowe czynności, skutkując obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o
której mowa w §13 ust. 1 pkt 3 Umowy.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub jego podwykonawców, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca lub jego podwykonawcy w terminie 7 dni od
przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, poinformują Zamawiającego na
piśmie o jej wynikach, w szczególności przedkładając poświadczoną za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub jego podwykonawców kopię notatki urzędowej lub
protokołu pokontrolnego, a po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego lub decyzji, również ich
kopię. Kopie ww. dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych.
§8
POUFNOŚĆ ORAZ ZAKAZ KONKURENCJI

1.

Wykonawca zobowiązuje się traktować wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności
Zamawiającego, w szczególności informacje organizacyjne, finansowe, prawne lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub
przetworzenia dostarczonych informacji, uzyskane od Zamawiającego w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (w szczególności informacje ujawnione podczas rozmów oraz w treści
przekazywanych przez Strony dokumentów) jako informacje poufne (zwane dalej: „Informacjami
Poufnymi”).

2.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji lub danych przed ich
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie,
czy informacje te ma traktować jako Informacje Poufne.

3.

Informacje Poufne uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją
przedmiotu Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji.

4.

Wykonawca zabezpieczy Informacje Poufne przed dostępem osób trzecich oraz będzie
zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich ww. Informacji i nie będzie ich
publikować ani udostępniać osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie realizacji Umowy
oraz w terminie 10 lat po jej wygaśnięciu, bez względu na podstawę wygaśnięcia. Dostęp do
Informacji Poufnych będą miały tylko te osoby, które z uwagi na wykonywaną pracę lub pełnioną
funkcję potrzebują uzyskać dostęp do Informacji Poufnych – i tylko w takim zakresie, w jakim jest
to wymagane do prawidłowego wykonania tej pracy czy pełnienia funkcji.

5.

Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Poufnych nie dotyczy:
1) informacji publicznie dostępnych lub stanowiących informację publiczną;
2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony,
3) informacji, które muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu
administracji państwowej; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by
udostępnienie Informacji Chronionych tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla
zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.

6.

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku
udostępnienia Informacji Poufnych osobom trzecim, chyba że przepisy prawa lub decyzja
uprawnionego podmiotu wykluczy możliwość takiego zawiadomienia. Wykonawca podejmie też
wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji dokonało się w sposób
chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.

7.

Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, iż w terminie 24 miesięcy od daty zatrudnienia przez
Zamawiającego ostatniego kandydata zarekomendowanego przez Wykonawcę w ramach
niniejszej Umowy, nie będzie podejmował jakichkolwiek działań rekrutacyjnych na rzecz innych

podmiotów wobec pracowników Zamawiającego, z wyłączeniem pracowników Zamawiającego
pozostających w okresie wypowiedzenia.
8.

Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że nie będzie podejmował jakichkolwiek działań
rekrutacyjnych na rzecz innych podmiotów wobec osób zatrudnionych w wyniku wykonania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podczas całego okresu ich zatrudnienia
przez Zamawiającego.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanym dalej „RODO”.
2. Każda ze Stron będzie samodzielnym administratorem danych osobowych kandydatów, a w
wykonaniu Umowy Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu dane osobowe kandydatów
na podstawie uprzednio zebranych zgód na przekazanie danych osobowych Zamawiającemu.
3. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot świadczący usługi, działając jako samodzielny
administrator danych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług rekrutacyjnych na rzecz
Zamawiającego oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu. Wykonawca zobowiązuje się
przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się spełnienia, w imieniu Zamawiającego, obowiązku informacyjnego
wobec kandydatów, których dane zamierza udostępnić Zamawiającemu. Klauzulę informacyjną,
której wzór stanowi załącznik nr 5, do niniejszej umowy, przekaże kandydatom przed
udostępnieniem ich danych osobowych Zamawiającemu.
§ 10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy
podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2.

Wykonawca wykona Umowę przy udziale następujących podwykonawców:
[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę] […]
- w zakresie […],

3.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej
zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.

4.

Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 5 Dni Roboczych od zmiany danych.

5.

Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 5 Dni Roboczych przed planowanym powierzeniem mu
realizacji prac.

6.

Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego nie
uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie
powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.

7.

Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku
postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu w stopniu nie
mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy
współdziałania z podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków
udziału w Postępowaniu, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie
powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

8.

Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się
w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania
Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w Postępowaniu w stopniu
nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest
uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego
spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego
podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków, a opóźnienie w wykonaniu
Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

9.

W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada
za działania i zaniechania podwykonawców oraz ich personelu, jak za działania i zaniechania
własne.

10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy
upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji
przedmiotu Umowy.
11. Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
12. Umowa z podwykonawcą powinna zapewniać realizację powierzonych zobowiązań Wykonawcy
w zakresie wynikającym z Umowy.
13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy,
ukształtowane postanowieniami Umowy.
§ 11
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne
wynagrodzenie zgodne ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą, w kwocie: […] (słownie: […]) zł netto
oraz VAT w kwocie: […] (słownie: […]) zł, tj. […] (słownie: […]) zł brutto.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej, określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający
może zaciągnąć na podstawie Umowy.
3. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Zamawiający gwarantuje, że w okresie obowiązywania Umowy
zleci Wykonawcy realizację usług rekrutacyjnych o wartości co najmniej 25 % maksymalnego
wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 1 powyżej. Gwarantowany poziom o którym mowa w
zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub rozwiążę umowę
z przyczyn nieleżących po wyłącznej stronie Zamawiającego.
4. Wykonawcy przysługuje na podstawie niniejszej Umowy, wynagrodzenie wyłącznie w odniesieniu
do kandydatów, z którymi Zamawiający w wyniku realizacji poszczególnych Zleceń przez
Wykonawcę, zawarł umowy o pracę.
5. Wynagrodzenie jednostkowe przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji poszczególnych Zleceń
będzie ustalane każdorazowo jako iloczyn wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o pracę
zawartej, po przeprowadzonej rekrutacji, miedzy Zamawiającym a kandydatem
zarekomendowanym przez Wykonawcę oraz wskazanej w kolumnie nr 5 w pkt 5.3. Oferty
Wykonawcy, krotności właściwej dla danego stanowiska objętego rekrutacją. W razie wątpliwości
uznaje się, że wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi jedyny rodzaj
świadczenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne
wynagrodzenie, zwrot kosztów, czy jakiekolwiek inne świadczenia, także w wypadku wygaśnięcia
danego Zlecenia.
6. Wynagrodzenie jednostkowe, o którym mowa w ust. 6 powyżej, płatne będzie w terminie 21
(słownie: dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgłoszony do
wykazu czynnych podatników VAT (biała lista podatników).
7. Podstawę wystawienia faktury będzie stanowić raport przekazany Wykonawcy przez
Zamawiającego, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło podpisanie
umów o pracę z kandydatami po przeprowadzonych rozmowach rekrutacyjnych. Każdorazowo
raport musi zawierać informację o liczbie zawartych w danym miesiącu umów o pracę z
kandydatami zarekomendowanymi przez Wykonawcę oraz wysokość wynagrodzenia brutto na
danym stanowisku, na którym został zatrudniony kandydat.
8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktury VAT drogą elektroniczną z adresu
e-mail: […] na adres e-mail: […].
9. Faktura powinna zawierać oprócz wymaganych danych także numer Umowy, z której realizacją
wiąże się wypłata wynagrodzenia.
10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, zgodnie
z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Postanowienia Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury stosuje się
odpowiednio do faktury wskazanej w zdaniu poprzednim.

12. Zgodnie z przepisem art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893) Zamawiający oświadcza, że
posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów tej ustawy.
§ 12
KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
1)

w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt 5.2.1. OPZ
w zakresie i w stosunku do terminu tam określonego, w wysokości 350 zł za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki;

2)

w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 6 ust. 3
Umowy w zakresie i w stosunku do terminu tam określonego, w wysokości 350 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki;

2)

w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez jedną ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa
w § 11 ust. 1 Umowy;

3)

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań zawartych w § 7 ust. 6 Umowy, w
wysokości 1000 zł za każde naruszenie;

4) w przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 132 Umowy
Wykonawca nie dokona zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów
dotyczących zobowiązana podwykonawcy – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek;
5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących ochrony informacji
poufnych zawartych w § 8 Umowy, w wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi będzie się
posługiwał przy realizacji Umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.
Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania producenta
Oprogramowania mające wpływ na realizację Umowy.
3. Kary umowne są od siebie niezależne i mogą zostać nałożone przez Zamawiającego za każdy
przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że
naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego
tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.
4.

Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 60 %
maksymalnej kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce brutto
w § 11 ust. 1 Umowy.

5.

Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie
roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na
zasadach ogólnych.

6.

Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego w terminie w niej wskazanym.

7.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 13
ZAKOŃCZENIE UMOWY

1. Zamawiający jest uprawniony do:
1) odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie zrezygnował z
realizacji całości lub części Zlecenia i nie wykazał zaistnienia obiektywnych przyczyn
uniemożliwiających wskazanie kandydatów spełniających wymienione w danym Zleceniu
wymagania Zamawiającego;
2)

odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli suma kar
umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy wartość 60%
wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy;

3)

odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
uporczywego naruszenia przez Wykonawcę którekolwiek z postanowień dotyczących ochrony
informacji poufnych zawartych w § 8 Umowy;

4)

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku bezskutecznego upływu
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego – nie krótszego jednak niż 5 dni do zmiany
sposobu wykonywania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie będzie wykonywał Umowy
lub będzie ją wykonywał nienależycie w sytuacjach innych niż określone w pkt 1)-3) powyżej;

5)

odstąpienia Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawca będzie uprawniony do żądania wynagrodzenia
należnego wyłącznie z tytułu należycie wykonanej do dnia odstąpienia od Umowy, części Umowy.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości Zamawiającego do zakończenia
Umowy w przypadku okoliczności, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa, w tym na
podstawie art. 456 Ustawy PZP.
4. Oświadczenie o zakończeniu Umowy, niezależnie od podstawy, zostanie złożone w formie pisemnej
pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie.
5. Żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie
uprawnień Zamawiającego do zakończenia Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
6. Wykonawca niezwłocznie z chwilą złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o zakończeniu
Umowy, niezależnie od podstawy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy

oraz dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,
według stanu na dzień złożenia oświadczenia.
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy lub
odstąpienia od niej Wykonawca będzie uprawniony do żądania wynagrodzenia należnego wyłącznie
z tytułu należycie wykonanej części Umowy.
§ 131
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1.

W każdym czasie obowiązywania Umowy Strony są uprawnione do dokonania nieistotnych zmian
Umowy, za które Strony traktują zmianę inną, niż zmiana istotna zdefiniowana w art. 454 ust. 2
Ustawy PZP.

2.

Niezależnie od postanowienia ust. 1 powyżej Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy
w razie zaistnienia następujących okoliczności:
1)

w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa opublikowanych
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku
Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach, w zakresie w jakim
zmiana przepisów prawa lub wydane wytyczne lub interpretacje wymagają zmiany sposobu
realizacji Umowy, w tym mogą wymagać zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy określonych
w Umowie;

2)

w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy związanych z równolegle
prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w
związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo
w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią
kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu
realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod
warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych
uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie
w cenie Oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości
niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;

3)

w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku
uzasadnionych przyczyn organizacyjnych lub funkcjonalnych powodujących konieczność
zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy;

4)

w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia
Siły Wyższej;

5)

w przypadku uzasadnionej przyczynami organizacyjnymi konieczności zmiany zakresu
przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli
zmiana ta skutkować będzie zoptymalizowaniem przedmiotu Umowy do potrzeb
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w powyższym zakresie
poprzez modyfikację wymagań Zamawiającego lub zmianę sposobu ich realizacji;

6)

w przypadku wydłużenia terminów realizacji Umowy, w okolicznościach zaistnienia
nieprzewidywalnych okoliczności, w szczególności przedłużania się postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, które uniemożliwią lub znacznie utrudnią wykonanie
przedmiotu Umowy, o czas trwania takich przeszkód;

7)

w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie Umowy
zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę
i Zamawiającego;

8)

w zakresie zmiany sposobu odbioru przedmiotu Umowy w stosunku do postanowień Umowy,
w szczególności w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do oceny należytego
wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub jeśli Zamawiający uzna, że taka
zmiana jest konieczna z przyczyn o charakterze technicznym, organizacyjnym lub
finansowych np. w przypadku konieczności rozliczenia środków przeznaczonych na
sfinansowanie Umowy;

9)

w przypadku opóźnień powstałych z przyczyn, za które Wykonawca i Zamawiający nie
odpowiadają dopuszczalna jest zmiana terminów wykonania przedmiotu Umowy;

10) w przypadku:
 wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności związanych
z projektami prowadzonymi równolegle przez Zamawiającego, które mają wpływ
na realizację Umowy;
 jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, w tym w szczególności z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego
terminu wykonania przedmiotu Umowy;
dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że termin
wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności
wpłynęły na termin wykonania przedmiotu Umowy, to jest uniemożliwiły Wykonawcy
terminową realizację przedmiotu Umowy.
11) w przypadku zmian w sposobie funkcjonowania Zamawiającego, w tym w przypadku zmian
w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Zamawiającego, w związku ze zmianą
organu sprawującego nadzór na działalnością Zamawiającego lub sposobu funkcjonowania
tego organu, w zakresie sposobu realizacji Umowy (np. sposobu licencjonowania)
lub terminu realizacji Umowy.
12) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków u Zamawiającego na
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami,
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu
przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do
wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub
przepisami prawa.
3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym
mowa w § 11 ust. 1 Umowy, poprzez zawarcie aneksu do Umowy, każdorazowo w przypadku

wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 na zasadach i w sposób określony w ust. 4 – 15 poniżej, jeżeli wskazane okoliczności będą miały
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
4.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy,
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku
akcyzowego po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.

5.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

6.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt
2) lub pkt 3) lub pkt 4) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo wysokość kosztów realizacji przedmiotu Umowy w związku z wprowadzeniem pracowniczych
planów kapitałowych.

7.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie
Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

8.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) oraz pkt 4) powyżej, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy lub w
związku z ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów wynikających z wprowadzenia pracowniczych
planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy.

9.

W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli
z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty,
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust.
3 pkt 2) powyżej, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust.
3 pkt 3) powyżej.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z wnioskiem
występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 2) powyżej.
12. W terminie do 30 Dni Roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10 powyżej,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust.
10 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 powyżej stosuje się odpowiednio.
14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 132
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W TRYBIE ART. 439 PZP

1.

W związku z tym, że Umowa obejmuje usługi świadczone przez okres dłuższy niż
12 miesięcy, Zamawiający wprowadza postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub
kosztów związanych z realizacją Umowy.

2.

Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego (dalej: „GUS”).

3.

Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie,
w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w ust. 1 powyżej, względem ceny
przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie Wykonawcy.

4.

Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen towarów i
usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie wynosił nie
mniej niż 5 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5.

Wniosek o podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może zostać złożony w
okresie obowiązywania Umowy. Pierwszy wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po
upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, występowanie o zmianę
wynagrodzenia nie jest możliwe jeśli nie upłynął okres wskazany w zdaniu poprzednim.

6.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie według wskaźnika, o którym mowa w ust.
2 powyżej publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. „Wybrane miesięczne wskaźniki
makroekonomiczne”, dostępnym na stronie https://stat.gov.pl/wskazniki makroekonomiczne/.
Za referencyjne Zamawiający uznaje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych
wyszczególnione w grupie „B”, prezentującej dane w odniesieniu do okresu poprzedniego.

7.

Kwota, o która należy zmienić wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy określone w Ofercie
Wykonawcy, zostanie obliczona wg następującego wzoru:

8.

Kwota netto = (W1 – W2) x 100% x wynagrodzenie netto*
 W1 – wskaźnik z miesiąca, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia
lub z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników GUS odbywa się
z opóźnieniem) wskaźnik z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 W2 – wskaźnik z miesiąca, w którym zawarta była Umowa, albo jeżeli Umowa została zawarta
po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert - miesiąc, w którym odbyło się
otwarcie ofert.
 * jednostkowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy za usługę rekrutacyjną na danym
stanowisku, wskazana w pkt 5.3. Oferty Wykonawcy w Tabeli w kolumnie 6.
Łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 11
ust. 1 Umowy, zmienione zostanie proporcjonalnie do zmiany jednostkowych wartości
wynagrodzenia za usługę rekrutacyjną na danym stanowisku, z zastrzeżeniem ust. 9 oraz ust. 10
poniżej.

9.

Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie
2 % całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu.

10. Zamawiający dopuszcza maksymalne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 2 %
całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu.
11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem,
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen towarów i usług konsumpcyjnych według
wskaźnika określonego w ust. 2 dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem
umowy są usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
12. Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
Strona zobowiązana jest do złożenia pisemnego pod rygorem nieważności wniosku.
We wniosku należy wykazać, że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do
dokonania zmiany wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub
kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniającej do dokonania zmiany wynagrodzenia oraz
należy wykazać w jakim zakresie zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w
powyższym ust. 1 ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Strony
zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku
wymienionego w zdaniu poprzedzającym.
13. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga zawarcia
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych, w tym
do składania Zleceń, jest: […], e-mail: […], tel.: […]
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych jest: […], email: […], tel.: […]
3. Osoby wymienione w ust. 1 i ust. 2 powyżej odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad
prawidłowością i terminowością realizacji Umowy, w szczególności upoważnione są do
monitorowania należytego wykonania Umowy, prowadzenia bieżącej korespondencji, składania
oświadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy.
4. Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy będzie
przekazywana, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej lub innych postanowień Umowy, w formie
dokumentowej na wskazane powyżej adresy e-mail przedstawicieli Stron.
5. Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z Umową, co do której
zastrzeżono formę pisemną, będzie przesyłana zgodnie z § 16 ust. 4 Umowy, z zastrzeżeniem ust.
6 poniżej.

6. Strony dopuszczają możliwość składania Zleceń w formie elektronicznej, na adresy mailowej
wskazane w ust. 1 i 2 powyżej.
7. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów telefonów lub adresów e-mail
nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy oraz staje się
skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią zawiadomienia w formie pisemnej,
z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 lub ust. 2 powyżej lub jej danych kontaktowych nie wymaga
zmiany Umowy, ale wymaga dla swej skuteczności uprzedniego powiadomienia drugiej Strony, co
najmniej w formie pisemnej/dokumentowej, przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej
Strony.
§ 15
SIŁA WYŻSZA

1.

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy
w przypadku, jeśli zostało ono spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej.

2.

Strona powołująca się na Siłę Wyższą przekaże drugiej Stronie powiadomienie o zaistnieniu lub
możliwości zaistnienia Siły Wyższej w możliwie najszybszym czasie, nie później jednak niż terminie
3 Dni Roboczych od:
1) wystąpienia Siły Wyższej, w tym rozpoczęcia działania Siły Wyższej,
2) powzięcia wiedzy o możliwości zaistnienia Siły Wyższej.

3.

Strona powołująca się na Siłę Wyższą przekaże drugiej Stronie wraz z powiadomieniem
o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia Siły Wyższej informację o:
1) spodziewanych skutkach działania Siły Wyższej dla możliwości prawidłowego
wykonywania Umowy,
2) czasie rozpoczęcia i spodziewanym czasie zakończenia Siły Wyższej,
3) proponowanych działaniach, które mogą zminimalizować wpływ Siły Wyższej na
wykonywanie Umowy.

4.

Strona otrzymująca powiadomienie o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia Siły Wyższej jest
zobowiązana do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, ustosunkowania się
do proponowanych działań, o których mowa w ust. 3 pkt 3) powyżej, jeżeli te działania wymagają
interakcji z tą Stroną, tj. do wskazania terminu w którym zostaną one podjęte lub przedstawienia
uzasadnienia, dlaczego ich podjęcie nie jest możliwe.

5.

Strony zobowiązują się do współpracy w celu zminimalizowania wpływu Siły Wyższej dla
wykonywania Umowy.

6.

Ponadto, każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia drugiej
Stronie informacji oraz danych niezbędnych do wykonania Umowy. W szczególności Strony będą
się wzajemnie na bieżąco informować o wszelkich okolicznościach, które mogłyby spowodować
nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

7.

Wykonawca jest zobowiązany w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w terminie 3
Dni Roboczych od powzięcia wiedzy o możliwości wystąpienia okoliczności, które mogłyby
spowodować nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy, do poinformowania o tym
Zamawiającego pod rygorem utraty możliwości powołania się na te okoliczności w celu wyłączenia
lub ograniczenia swojej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy oraz tego skutków.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków
wynikających z Umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy są nieważne lub bezskuteczne, pozostałe
postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron.
W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony
zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie
odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym
okolicznościom.
3. Zamawiający jest instytucją gospodarki budżetowej. Funkcję organu założycielskiego w stosunku
do Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych wykonuje MC. Zważywszy na powyższe Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie
wszystkich praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy na jednostkę nadzorującą,
MC, bądź inną jednostkę rządową, która sprawować będzie funkcję jednostki nadzorującej wobec
Zamawiającego, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy, producenta lub
podmiotu przez niego autoryzowanego.
4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, wszelkie oświadczenia związane z Umową dla
których zastrzeżono formę pisemną, składane będą przez Stronę za pokwitowaniem odbioru lub
listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub Zamawiającego, pod rygorem
uznania za niedoręczoną. Strony zgodnie potwierdzają, że w przypadku złożenia oświadczenia,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej
i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesłania za pomocą poczty
elektronicznej na adres przedstawiciela Strony, o którym mowa w postanowieniach
§ 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy, a w przypadku Wykonawcy również na adres e-mail Zamawiającego:
coi@coi.gov.pl (łącznie), takie oświadczenie jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie
pisemnej i dostarczeniem go do siedziby Strony. W takiej sytuacji Strona, która otrzymała
oświadczenia, zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej Stronie otrzymanie oświadczenia
w formie elektronicznej. Wszelkie zmiany adresów Strony będą komunikować sobie niezwłocznie
pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy
korespondencyjne są następujące:
1) Zamawiający: Centralny Ośrodek Informatyki, Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa,
e-mail: coi@coi.gov.pl.
2) Wykonawca: […], […], […].

5. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z Umowy lub pozostającego
w związku z Umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. W przypadku
niepowodzenia w rozwiązaniu sporu w drodze mediacji spory wynikłe na tle wykonywania Umowy
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6.

Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień Umowy
oraz z uwzględnieniem postanowień ust. 7 poniżej.

7.

Zgodnie z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego Strony zgodnie potwierdzają, że złożenie
oświadczenia, przez którąkolwiek ze Stron, w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest tożsame z oświadczeniem złożonym w formie
pisemnej i stanowi zachowanie wymogu co do formy określonego w Umowie.

8. Umowa podlega prawu polskiemu.
9. Umowę zawarto w formie elektronicznej.
10. Poniższe Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1) Załącznik nr 1 – Odpis KRS Wykonawcy; lub pełnomocnictwo uprawniające do
zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy;
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ);
4) Załącznik nr 4 – Wzór Zlecenia;
5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna przekazywana kandydatom w imieniu
Zamawiającego;
6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna Zamawiającego;
7) Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna Wykonawcy;

Załącznik nr 4
do umowy nr ……….. /…../…

Wzór Zlecenia
Zlecenie nr …….. / data……….
1. Nazwa stanowiska ……………………………
2. Liczbę stanowisk objętych zleceniem……………………………………..
3. Opis zadań na stanowisku……………………………………..
4. Wymagania minimalne stawiane kandydatom na stanowisku……………………………;
5. Wymagania dodatkowe / opcjonalne stawiane kandydatom na
stanowisku…………………………….
6. Minimalne i maksymalne wynagrodzenie zależne od doświadczenia na
stanowisku………………….
7. Miejsce Pracy (Miejscowość) ………………………………………………….
8. Zadania realizowane na rekrutowanym stanowisku:………………………….
9. Forma zatrudnienia na stanowisku…………………………………..
10. Okres zatrudnienia na stanowisku……………………………………
11. Czas pracy na stanowisku………………………………………………
12. Dodatkowe wymagania zamawiającego dotyczące stanowiska……………………………………

Załącznik nr 5 do Umowy…………………………..
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych –
kandydatów do pracy w Centralnym Ośrodku Informatyki
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Informatyki COI z siedzibą w
Warszawie, Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa (dalej również: „Administrator”).
Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych lub realizacji przysługujących
Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem tych danych przez COI można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@coi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Źródło pochodzenia danych
Pana/Pani dane zostały udostępnione przez ……………………………..z siedzibą w ………………………
………………………………………………………………….,
Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy przekazaliście Państwo swoje dane osobowe w zakresie
wykraczającym poza wykaz zawarty w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,
a także w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi
prawnie uzasadniony interes Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie COI np.
na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług, audytorom,
doradcom, oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych w
rozumieniu RODO.
Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji.

Przysługujące prawa
Przysługuje Pani/Panu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w
oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Pani/Pana udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie
przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne w celu realizacji
procesu rekrutacji.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
COI nie stosuje w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

Załącznik nr 6 do Umowy…………………………..
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych
reprezentujących podmiot zawierający z COI umowę oraz osób fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
umowy (o ile zostały wskazane).

1. Centralny Ośrodek Informatyki COI oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych
w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu
do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących podmiot zawierający z COI Umowę
oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych COI.: iod@coi.gov.pl, Al. Jerozolimskie 132-136,
02-305 Warszawa.
3. COI informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, tj. konieczność udokumentowania zawartej umowy w związku
z przepisami prawa podatkowego,
b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów COI
oraz podmiotu zawierającego umowę z COI, tj. konieczność dysponowania danymi
osobowymi na potrzeby zawarcia oraz wykonania zawartej Umowy.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
jednakże zgodnie z obowiązującym prawem COI może przekazywać dane podmiotom
przetwarzającym je na zlecenie np. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych dostawcom usług, audytorom, doradcom, oraz na podstawie obowiązujących
przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom
ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę
prawną swego żądania.
5. Dane osobowe osób o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres obowiązywania
Umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach
obowiązujących przepisów prawa.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania
danych osobowych.
9. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 zostały podane przez podmiot zawierający
umowę z COI.

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, COI nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
11. W przypadku udostępnienia przez podmiot zawierający umowę z COI, w związku
z
wykonaniem
niniejszej
Umowy,
danych
osobowych
osób
związanych
z tym podmiotem w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu,
kontrahentów, dostawców, a także innych osób nie podpisujących niniejszej Umowy, podmiot
ten zobowiązuje się w imieniu COI do poinformowania tych osób o treści niniejszej informacji.
12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust.
11 podmiot zawierający umowę z COI zobowiązuje się do zapłaty na rzecz COI kwoty
w wysokości nałożonej na COI kary przez organ nadzorczy w sprawach właściwych dla
przetwarzania danych osobowych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz wszelkich kosztów wynikających
z udziału COI w postępowaniu wszczętym w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem zobowiązania, o którym mowa w ust.11.

