Załącznik nr 2.1. do SIWZ
Umowa zlecenie nr
zawarta w dniu …………………………. 2017 r.
zwana dalej „Umową”

pomiędzy:

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod
pocztowy 00-390) wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m. st.
Warszawy, pod numerem 2/06, REGON: 140603313, NIP: 701-002-51-69
reprezentowanym przez:
…………………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „CNK”
a

…………………………………………………
zwaną/ym dalej „Trenerem-Opiekunem”

dalej łącznie zwanymi „Stronami”, a osobno „Stroną”..

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego procedura nr ………………………… w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust.1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 t.j.), została zawarta Umowa o następującej treści:

§1
Definicje
Poniżej użyte definicje oznaczają tak, jak je zdefiniowano w Umowie, niezależnie od tego
czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Cena Łączna Zlecenia

oznacza całkowite wynagrodzenie brutto Trenera-Opiekuna
określone każdorazowo w Zleceniu;

Koordynator Grupy Trenerów –

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i
nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do
nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów
przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

SBN

osoba wskazana przez CNK odpowiedzialna za kontakt z
Trenerem-Opiekunem

i

koordynację

programu

Grupy

Trenerów- Pracowni Edukacji w ramach Projektu SBN;
Projekt SBN

oznacza Projekt Szkoła Bliżej Nauki realizowany przez CNK
polegający na stworzeniu w 7 gminach Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na
metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i
kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy
metodą

eksperymentu,

edukacyjne

i

wyposażenie

narzędzia

do

szkół

nauczania

w

zestawy

przedmiotów

przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w
zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację
projektów edukacyjno-badawczych.” współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
Usługa

usługi szkoleniowe świadczone przez Trenera-Opiekuna
związane z realizacją przez CNK Projektu SBN, obejmujące
realizację następujących działań:
- prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przyrody, geografii,
biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki oraz dyrektorów
szkół z zakresu angażujących metod ucznia, pracy metodą
eksperymentu, w oparciu o scenariusze zajęć dostarczone
przez CNK oraz
- prowadzenie szkoleń indywidualnych i udzielanie wsparcia
merytorycznego w zakresie wdrażania treści warsztatów
tematycznych w praktykę szkolną
zgodnie

ze

szczegółowym

opisem

przedmiotu

Umowy

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ze Zleceniem;
Zlecenie

pisemne zlecenie wykonania Usługi przez Trenera-Opiekuna
ze wskazaniem zakresu usługi zgodnie z załącznikiem nr 1 do
Umowy.

§2
Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i
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nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów
przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.”
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Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest określenie zakresu i zasad współpracy Stron dotyczących realizacji
przez Trenera-Opiekuna na rzecz Zamawiającego Usług.

2.

Świadczenie przez Trenera-Opiekuna poszczególnych Usług odbywa się na podstawie
szczegółowych Zleceń składanych Trenerowi-Opiekunowi przez Koordynatora Grupy Trenerów
SBN albo inną wyznaczoną przez CNK osobę.

3.

Każde Zlecenie będzie podlegać warunkom Umowy.

4.

Trener-Opiekun zobowiązuje się do współdziałania w realizacji danego Zlecenia z Trenerem
Edukacyjnym lub Trenerem Opiekunem wskazanym przez CNK.

5.

CNK zastrzega sobie, że na każdym etapie realizacji Umowy ma prawo do rezygnacji
z wykonania poszczególnych Usług wskazanych w Zleceniu. W takiej sytuacji TrenerowiOpiekunowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, czy jakiekolwiek roszczenie za
niezrealizowane Usługi.

6.

W

przypadku

zmiany

zapotrzebowania

na

Usługi,

CNK

zastrzega

sobie

prawo

do modyfikacji Usług oraz zmian stawek, o ile Trener-Opiekun wyrazi zgodę na wprowadzenie
takich zmian, a okoliczności prowadzących do modyfikacji Usług lub zmian cen nie dało się
przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. CNK poinformuje Trenera-Opiekuna o w/w zmianie w
formie elektronicznej z miesięcznym wyprzedzeniem, a w przypadku gdy Trener-Opiekun nie
wyrazi na powyższą zmianę zgody, Trenerowi-Opiekunowi przysługuje uprawnienie do
rozwiązania Umowy z dniem wprowadzenia zmian.
7.

W przypadku, gdy realizacja Usługi odbywać się będzie poza Warszawą, wszelkie koszty
związane z podróżą do i z miejsca realizacji Usługi ponosi we własnym zakresie Trener-Opiekun.

8.

W wyniku realizacji Umowy nie powstanie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

§3
Zobowiązania Zamawiającego
1.

Zamawiający

zobowiązuje

się

umożliwić

realizację

Umowy

zgodnie

z

zasadami

bhp oraz udostępnić Trenerowi-Opiekunowi wszelkie materiały oraz dokumenty, a także zapewni
wstęp na teren CNK i do miejsc realizacji Usługi w zakresie koniecznym do jej wykonania.
2.

Zamawiający zapewni Trenerowi-Opiekunowi w swoim systemie konto poczty elektronicznej dla
celów realizacji Przedmiotu Umowy. Trener-Opiekun zobowiązuje się korzystać z przyznanego
przez Zamawiającego adresu e-mail jedynie w celach związanych z realizacją Umowy.
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3.

Zamawiajacy zobowiązuje się do zapłaty Trenerowi-Opiekunowi wynagrodzenia za wykonanie
Usług zgodnie z Umową.
§4
Zobowiązania Trenera-Opiekuna

1.

W ramach Umowy Trener-Opiekun zobowiązuje się do wykonania Usług, na podstawie Zleceń
składanych przez CNK.

2.

Trener-Opiekun oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania Usług oraz
zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych Umową sumiennie i z najwyższą
starannością.

3.

Trener-Opiekun zobowiązuje się do realizacji Usług zgodnie z Umową i przepisami prawa.

4.

Trener-Opiekun przejmuje odpowiedzialność za udostępniany mu przez CNK sprzęt
i

materiały

oraz

zobowiązuje

się

do

używania

ich

zgodnie

z przeznaczeniem,

przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Trener-Opiekun za powierzone
mu mienie ponosi odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego i jest
zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania CNK wszelkich uszkodzeń powierzonego mu mienia.
5.

Trener-Opiekun nie może powierzyć wykonania Zlecenia w całości lub części osobie trzeciej.

6.

Wszelkie dokumenty, materiały i inne będące własnością CNK, a przekazane TrenerowiOpiekunowi w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną
własnością CNK.

7.

Trener-Opiekun nie może dystrybuować materiałów, dokumentów i tego, co jest własnością CNK,
o których mowa w ust. 6, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania
wcześniejszej pisemnej zgody CNK, chyba, że materiały zostały udostępnione w celu dystrybucji.
CNK może wydać taką zgodę według własnego uznania.

8.

Trener-Opiekun jest zobowiązany do zwrotu wspomnianych wyżej dokumentów i materiałów
niezwłocznie po wykonaniu danej Usługi, chyba że CNK postanowiło inaczej.

9.

Trener-Opiekun jest zobowiązany uczestniczyć w zebraniach zwoływanych przez Koordynatora
Grupy Trenerów-Opiekunów SBN (min. 2h w miesiącu; powiadomienie o zebraniach będzie
przekazywane przez CNK na co najmniej 14 dni przed datą zebrania).

10.

Trener-Opiekun zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu podpisania Umowy, w formie
elektronicznej na adres e-mail kadry@kopernik.org.pl, aktualne oświadczenie dotyczące
odprowadzania

składek

z

tytułu

ubezpieczeń

społecznych,

które

następnie
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w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od dnia podpisania Umowy zobowiązany jest dostarczyć do CNK
w formie papierowej1.
11.

Trener-Opiekun oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot
Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1764),
która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 12.

12.

Trener-Opiekun wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 11,
zawartych w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i
nazwisko2.
Trener-Opiekun wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 11,
zawartych w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię,
nazwisko i firmę.

13.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 Nr 171 poz. 116),
Trener-Opiekun oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, a jego identyfikatorem
podatkowym jest nr PESEL3.

14.

Trener-Opiekun zobowiązuje do dostarczenia wraz z każdym rachunkiem do Działu Kadr i
Rozwoju CNK podpisanego własnoręcznie oświadczenia dot. ustalenia podstawy do ubezpieczeń
społecznych4.

15.

W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 11-14 powyżej, w roku podatkowym którego
dotyczy Umowa, Trener-Opiekun zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie na
piśmie CNK5.

16.

Jeżeli realizacja Umowy wiązać się będzie z dostępem Trenera-Opiekuna do danych osobowych
w rozumieniu ustawy od ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 z późn.zm.) Trener-Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania przepisów tejże ustawy
oraz obowiązujących w CNK procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Dostęp do
danych osobowych uwarunkowany będzie uprzednim otrzymaniem przez Trenera-Opiekuna
upoważnienia administratora danych osobowych do przetwarzania danych.

17.

Trener-Opiekun wyraża zgodę na utrwalanie dowolną techniką jego wizerunku w trakcie realizacji
Umowy oraz do nieograniczonego czasowo wykorzystywania przez Zamawiającego tego

1

dot. umowy z osobą fizyczną
dot. umowy z osobą fizyczną
3
dot. umowy z osobą fizyczną
4
dot. umowy z osobą fizyczną
5
dot. umowy z osobą fizyczną
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utrwalenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczącej statutowej działalności CNK
oraz realizowanej w ramach Projektu tj. poprzez umieszczanie w materiałach promocyjnych
Projektu i CNK, na stronie internetowej Projektu i CNK, w publikacji podsumowującej Projekt, w
materiałach konferencyjnych, w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących
realizacji Projektu oraz na potrzeby archiwizacji Projektu. Udzielone prawo wykorzystywania
wizerunku jest nieograniczone czasowo ani terytorialnie.
18. CNK uzyskuje prawo do korzystania z utrwalenia wizerunku w zakresie wskazanym powyżej z
chwilą jego utrwalenia. Prawo to jest udzielane CNK przez Trenera-Opiekuna w ramach
wynagrodzenia wskazanego w Umowie.
19. Jeżeli Trener-Opiekun, w czasie obowiązywania umowy podejmie działalność gospodarczą,
będącą w zakresie świadczonych usług na podstawie niniejszej umowy, ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie CNK. W takiej sytuacji strony dokonają zmiany umowy w
formie pisemnego aneksu, w którym określą właściwe oznaczenie Trenera-Opiekuna6.
20. Jeżeli Trener-Opiekun, w czasie obowiązywania umowy zaprzestanie wykonywania działalności
gospodarczej, w ramach której świadczy usługi na podstawie niniejszej umowy, ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie CNK. W takiej sytuacji strony dokonają zmiany umowy w
formie pisemnego aneksu, w którym określą właściwe oznaczenie Trenera-Opiekuna7.

§5
Wykonanie Umowy
1.

Na zasadach określonych w Umowie, Zamawiający może zlecać realizację Usług, które TrenerOpiekun, po ich potwierdzeniu w formie mailowej jest zobowiązany zrealizować.

2.

Podstawą

do

świadczenia

konkretnej

Usługi

jest

Zlecenie

wskazujące

przedmiot

oraz termin wykonania Usługi, jak również inne warunki realizacji danej Usługi.
3.

Zlecenie powinno być przekazywane nie później niż na 21 dni przed planowaną datą realizacji
Usługi.

4.

Ustala się, iż okres obowiązywania konkretnego Zlecenia nie może przekroczyć okresu
obowiązywania Umowy.

5.

Kwoty określone w Zleceniach jako Cena Łączna Zlecenia, wyczerpują wszelkie należności CNK
wobec Trenera-Opiekuna, związane z realizacją Usług wskazanych w danym Zleceniu, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej.

6

dot. umowy z osobą fizyczną
dot. umowy z osobą prowadzącą dz. gospodarczą
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6.

Zwrot kosztów poniesionych przez Trenera-Opiekuna w związku z realizacją danej Usługi,
innych niż określone w Zleceniu, może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy ich poniesienie było
niezbędne, a przewidzenie niemożliwe i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego.

7.

Osobą uprawnioną do wystawiania Zleceń, stwierdzenia należytego wykonania obowiązków
wynikających z Umowy, stanowiących podstawę do zatwierdzenia rachunku i wypłaty
wynagrodzenia przez CNK, jest Koordynator Grupy Trenerów SBN, a w razie jego nieobecności
upoważniony przez CNK pracownik.

8.

Zmiana wskazanych w Umowie osób, danych osobowych, danych adresowych, adresów poczty
elektronicznej, numerów faksów lub telefonów nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i może
być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po
pisemnym zawiadomieniu tej Strony.

9.

Prawa i obowiązki Trenera-Opiekuna wynikające z Umowy nie mogą zostać przeniesione ani
w całości ani w części na inne podmioty.

10.

Trener-Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Koordynatora Grupy
Trenerów SBN o każdej sytuacji w której ze względu na przyczyny niezależne od Opiekuna
Zlecenie nie może być właściwie zrealizowane. W takim przypadku Trener-Opiekun, po
uzyskaniu akcceptacji Koordynatora, ma prawo odstąpienia od realizacji Zlecenia.

§6
Czas trwania Umowy, wypowiedzenie Zlecenia
1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………do dnia 30 sierpnia 2019 r.

2.

Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem dwutygodniowego
okresu wypowiedzenia, przy czym Trener-Opiekun będzie miał obowiązek wykonać Usługi
niezakończone zgodnie z przyjętymi Zleceniami, chyba że Zamawiający postanowi inaczej, ale
w takim przypadku CNK obowiązane jest pisemnie poinformować Trenera-Opiekuna.

3.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Trenera-Opiekuna, w tym
także realizowania Umowy niezgodnie z jej treścią lub celem, Umowa może zostać rozwiązana
przez CNK w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4.

CNK może w każdym czasie zmienić konkretne Zlecenie, w tym wypowiedzieć je, przed terminem
końcowym

podanym

w

Zleceniu

z

wyprzedzeniem

3

dni

roboczych,

co nie wpłynie na ważność Umowy lub innych Zleceń chyba, że Zamawiający postanowi inaczej.
5.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
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okolicznościach przy czym Opiekun będzie miał obowiązek wykonać Zlecenia nie zakończone,
chyba, że Zamawiający postanowi inaczej, ale w takim przypadku CNK obowiązane jest pisemnie
poinformować Trenera-Opiekuna.

§7
Wynagrodzenie
1.

Za prawidłowe wykonanie Umowy Trenerowi-Opiekunowi przysługuje wynagrodzenie w łącznej
w wysokości nieprzekraczającej kwoty ………………. zł brutto (słownie złotych brutto:
………………………………………….. 00/100).

2.

Wynagrodzenie za realizację Zlecenia płatne będzie w częściach w każdym miesiącu
obowiązywania Umowy. Wysokość każdej z części wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie
liczby godzin realizacji Zlecenia w danym miesiącu obowiązywania Umowy zgodnie z
następującym cennikiem realizacji Zlecenia:
……… zł za 1 godzinę zegarową realizacji warsztatu grupowego w siedzibie CNK
……….. zł za 1 godzinę zegarową realizacji warsztatu grupowego poza siedzibą CNK
……….. zł za 1 godzinę zegarową warsztatu indywidualnego
…………. zł za 1 godzinę zegarową zdalnego świadczenia usług i udziału w spotkaniach grupy
Trenerów-Opiekunów

3.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy na
podstawie prawidłowo wystawionych i dostarczonych do CNK rachunków/faktury. Wzór rachunku
stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia rachunku za
dany miesiąc realizacji Zlecenia nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca8.

4.

Podstawą wypłaty każdej z części wynagrodzenia będzie prawidłowa realizacja Zlecenia,
potwierdzona przez CNK na wystawionym rachunku oraz dostarczenie oświadczenia, o którym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy.
Podstawą wypłaty każdej z części wynagrodzenia będzie prawidłowa realizacja Zlecenia,
potwierdzona przez CNK na wystawionej fakturze9.

5.

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez CNK prawidłowo
wystawionego rachunku/faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Trenera-Opiekuna.

6.

Trener-Opiekun nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego mu wynagrodzenia na
inny podmiot lub osobę fizyczną.

8

dot. umowy z osobą fizyczną
dot. umowy z osobą prowadzącą działalność gospod.
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7.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie Trenera-Opiekuna
z tytułu realizacji Umowy i nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji.

8. Wynagrodzenie Trenera-Opiekuna zostanie sfinansowane w ramach projektu Szkoła bliżej nauki stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania
opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek
i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i
narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic
w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjnobadawczych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
9. Trener-Opiekun oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia z tytułu
realizacji umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. Trener-Opiekun oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT10.

§8
Odbiory
1.

Podstawą

wypłaty

wynagrodzenia

jest

akceptacja

każdego

Zlecenia

dokonana

przez Koordynatora Grupy Trenerów SBN lub inną upoważnioną przez CNK osobę.
2.

Zamawiającemu przysługuje prawo do ustnego składania uwag i zastrzeżeń w trakcie realizacji
każdej Usługi; w takim przypadku Trener-Opiekun obowiązany jest do ich niezwłocznego
uwzględnienia.

3.

Zamawiający przysługuje także prawo zgłoszenia, w formie pisemnej, uwag i zastrzeżeń do
wykonanej Usługi.

§9
Kary umowne
1. W przypadku spóźnienia Trenerowi-Opiekunowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas
spóźnienia i zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 25 zł za każde rozpoczęte
15 minut spóźnienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.

10
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2. W przypadku nienależytego wykonania usług objętych Zleceniem, Zamawiający zażąda zapłaty
kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia przysługującego za realizację Zlecenia w dniu, w
którym nastąpiło jego nienależyte wykonanie.
3.

Trener-Opiekun ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone swoim działaniem w mieniu CNK, a wynikające z braku należytej staranności przy
wykonywaniu Usługi.

4.

Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia należnego Trenerowi-Opiekunowi,
na co Trener-Opiekun niniejszym wyraża zgodę.

§ 10
Siła wyższa
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w takim
stopniu, w jakim jest to wynikiem działania siły wyższej. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie
zdarzenia jak klęski naturalne, w tym między innymi, trzęsienia ziemi, pożary, sztormy, powodzie, burze.

§ 11
Poufność
1.

Strony zobowiązują się do:
1)

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony uzyskanych od niej w
trakcie współpracy, niezależnie od formy przekazania tych informacji,

2)

wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 1, jedynie w celach określonych w Umowie,
jak również Umowach, które zostaną przez Strony zawarte,

3)

podejmowania wszelkich niezbędnych kroków zapewniających, że żadna z osób
uzyskujących informacje nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości jak i w
części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia od Strony, od
której informacja lub źródło informacji pochodzi,

4)

ujawniania informacji jedynie tym pracownikom Stron, którym ujawnienie takie będzie
uzasadnione
do

nich

i

tylko

dostęp

w

w

zakresie

związku

z

w

jakim

realizacją

odbiorca
zadań

informacji
służbowych

musi

mieć

związanych

ze współpracą Stron.
2.

Zastrzega się, że postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do:
1)

informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne
nie za sprawą Strony zobowiązanej do zachowania poufności,
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2)

informacji, w których posiadaniu Strona była przed zawarciem Umowy niezależnie od
źródła pochodzenia takich informacji,

3)

informacji, w których posiadanie Strona weszła niezależnie od zawarcia i realizacji Umowy
(tj. opracowanych przez Stronę lub uzyskanych od osób trzecich).

3.

Nie wymaga zgody Strony ujawnienie informacji wynikającej z Umowy w przypadku gdy odbiorcą
tych informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

§ 12
Postanowienia końcowe
1.

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony CNK jest Pan Michał Rączka-Dudek.

2.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu cywilnego.

3.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby CNK.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5.

Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu umowy
Załącznik nr 2 - Wzór rachunku11

CNK
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