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UMOWA NR ZP.271.23.2019
NA USŁUGI W ZAKRESIE CZĘŚCI NR …. ZAMÓWIENIA
zawarta w dniu .......................... w Kartuzach, pomiędzy:
Gminą Kartuzy z siedzibą 83-300 Kartuzy ul. gen. Józefa Hallera 1,
NIP: 589-001-05-83, Regon: 191674902,
reprezentowaną przez:
Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego – Burmistrza Kartuz,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub STRONĄ,
a
podmiotem: ....….…........................................, z siedzibą: .......….................................................…,
NIP ...…………, REGON ...…………,
reprezentowanym przez: …………...................… - ……….........................……
zwanym dalej WYKONAWCĄ lub STRONĄ.
Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia Części nr … zamówienia przeprowadzonego
w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp, o następującej treści:
§1
[Przedmiot umowy]

1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu
szachowych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kartuzy.

2.

Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Tajemnice leśnego
zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych
oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy na terenie Gminy
Kartuzy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa
3. Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.
Przedmiot umowy realizowany będzie na terenie następujących placówek oświatowych:

3.

zajęć

1) …………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………
4.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie
z zasadami określonymi w załączniku nr 1 oraz w złożonej ofercie.
§2
[Terminy realizacji przedmiotu umowy]

1.

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 26.06.2020 r.

2.

Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data dokonania odbioru końcowego
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru, o którym mowa w § 6 ust 9.
§3
[Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawców]

1.

Każdorazowe zlecenie wykonania usługi objętej niniejszą umową Podwykonawcy uzależnione
jest od uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą
i Podwykonawcą.

2.

Zakazuje się dalszego zlecania przez Podwykonawcę wykonania usług objętych zakresem
niniejszej umowy innemu Podwykonawcy.

3.

Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich
Podwykonawców o tym, że uregulował on wobec nich należności z tytułu realizacji zleconych
usług objętych niniejszą umową i w związku z tym zrzekają się oni z tego tytułu jakichkolwiek
roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
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W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są przez Podwykonawcę
(Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do
wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od tego
Podwykonawcy (Podwykonawców) o treści określonej w § 3 ust. 3 oraz naliczenia kary
umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1).
§4
[Obowiązki Stron umowy]

1.

Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej
umowy.

2.

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) koordynacja i kontrola jakości świadczonych przez Wykonawcę usług,
2) terminowa zapłata wynagrodzenia,
3) udostępnienie pomocy dydaktycznych.

3.

Obowiązki Wykonawcy określone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4.

Gmina Kartuzy umocowuje Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników
projektu, a Wykonawca upoważniony jest do wydawania i odwoływania imiennych upoważnień
osobom zatrudnionym na potrzeby realizacji zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji upoważnień i po każdorazowej zmianie przekazywanie jej
Zamawiającemu.
§5
[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy]

1.

Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu
umowy ze strony Zamawiającego jest ………................ lub zastępująca ją osoba.

2.

Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym
realizację przedmiotu umowy jest .....................................................lub zastępująca ją osoba.
§6
[Zasady kontroli świadczonych usług oraz końcowego odbioru przedmiotu umowy]

1.

Zamawiający ma prawo w szczególności do:
1) kontroli jakości świadczonych usług, w tym również w zakresie poprawności
prowadzonej przez niego dokumentacji,
2) żądania od Wykonawcy przedłożenia raportów z realizacji usług, a także wszelkich
informacji związanych z realizacją umowy.

2.

W przypadku stwierdzenia podczas dokonywanej przez Zamawiającego kontroli jakości
świadczonych usług, że Wykonawca realizuje swoje zobowiązania nienależycie, Zamawiający
wezwie go do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie Zamawiający naliczy
karę umowną wskazaną w § 10 ust. 1 pkt 1).

3.

Z przebiegu kontroli, o której mowa w ust. 1 oraz 2, Zamawiający sporządzi odpowiedni
protokół oraz przekaże go przedstawicielowi Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2.
Wykonawca może uczestniczyć w czynnościach kontrolnych na swój wniosek i na własny
koszt.

4.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po przeprowadzeniu wszystkich godzin
lekcyjnych z zajęć objętych niniejszą umową oraz wypełnieniu obowiązków wynikających
z Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

5.

W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zakończenia prowadzenia zajęć lekcyjnych składa w siedzibie
Zamawiającego całą dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

Kartuzy 2019 rok

2/7

Załącznik Nr 2

Wzór umowy

Znak sprawy: ZP.271.23.2019

6.

Zamawiający w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wszystkich dokumentów, o których
mowa w ust. 5, dokonuje czynności odbiorowych polegających na sprawdzeniu poprawności
sporządzenia tych dokumentów.

7.

W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania czynności sprawdzających, że dokumenty,
o których mowa w ust. 5 i 6 prowadzone są przez Wykonawcę w sposób wadliwy,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wskazanych nieprawidłowości
w wyznaczonym terminie.

8.

Nieterminowa lub nienależyta (np. nie usunięcie przez Wykonawcę wskazanych przez
Zamawiającego nieprawidłowości) realizacja zobowiązań wynikających z ust. 5 i 7 uprawnia
Zamawiającego do:
1) uznania faktu, że Wykonawca realizuje przedmiot w sposób nienależyty oraz,
2) do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych
wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 3).

9.

Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony spisują protokół odbioru
końcowego zawierający wszelkie ewentualne ustalenia. Protokół sporządza się w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§7
[Wynagrodzenie]

1.

Wynagrodzenie maksymalne za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, określone przez
Wykonawcę w złożonej ofercie, wynosi łącznie z podatkiem VAT: ……. zł (słownie: ………..
złotych …gr). Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT wg stawki: …. %.

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 wyliczone zostało na podstawie iloczynu
godzin lekcyjnych danego rodzaju oraz odpowiadającej im następującej jednostkowej cenie
ryczałtowej (w rozumieniu art. 632 KC) określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie,
wynoszącej …….... zł/h brutto,

3.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które
ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem
rzeczowym i standardem wykonania w niniejszej umowie.

4.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym wszelkie
ewentualne dodatkowe koszty wynikające z przepisów podatkowych oraz odnoszących się do
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

5.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 178).

6.

Z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia,
którym Zamawiający nie może zapobiec w trakcie prowadzenia niniejszego postępowania, np.
klęski żywiołowe, znacząca absencja chorobowa dzieci, itp., zastrzega sobie prawo do zmiany
zakresu realizacji przedmiotu zamówienia polegającej na zmniejszeniu ilości grup lub ilości
godzin zajęć, przy zachowaniu ryczałtowych cen jednostkowych za realizację przedmiotu
zamówienia, określonych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

7.

W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 6 , Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości
100 % wartości ceny wybranej oferty

8.

W sytuacji określonej ust. 6 Zamawiający zmieni całkowitą kwotę wynagrodzenia określoną
w ust. 1 o wartość usług niewykonanych. Podstawą wyceny usług niewykonanych będzie
ryczałtowa cena jednostkowa określona w ust. 2. Łączna wartość usług niewykonanych nie
może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1.
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§8
[Zasady rozliczeń i płatności za wykonanie przedmiotu umowy]

1.

Wykonawca wystawia zewnętrzny dowód księgowy do 10-go dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni i niezwłocznie składa go w siedzibie Zamawiającego wraz z dokumentami
określonymi w § 3 ust 3, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Ostatni, rozliczający zewnętrzny dowód księgowy Wykonawca wystawia po dokonaniu
końcowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, Zamawiający potrąci z należności Wykonawcy wszelkie wymagane
przepisami prawa obciążenia podatkowe oraz obowiązkowe i wskazane przez
Wykonawcę dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne.

3.

4.

Zapłata zewnętrznego dowodu księgowego regulowana jest przelewem w terminie do 30 dni
od daty jego otrzymania wraz z wymaganymi dokumentami, po jego zaakceptowaniu przez
Koordynatora stwierdzającego, że Wykonawca zrealizował zakres prac zgodnie z umową.

5.

Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie
obciążony w terminie określonym w ust. 4.

6.

W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.

7.

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych
roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.
§9
[Odstąpienie od umowy]

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub
w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących
okoliczności:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy,
2) gdy nastąpiła likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru
lub ewidencji,
3) gdy nastąpiło zajęcie wierzytelności z tytułu wykonania całości lub części niniejszej
umowy,
4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:
a) Zamawiający podczas przeprowadzanych czynności kontrolno sprawdzających, o których mowa w § 6 ust. 2, trzykrotnie stwierdzi fakt
nienależytego wykonania umowy,
b) Wykonawca pomimo pisemnych upomnień Zamawiającego nie realizuje
swoich zobowiązań zgodnie z umową lub wykonuje je nienależycie.

2.

Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi
podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.

3.

Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie do dnia 30.07.2020 r. Termin ten
uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie
nadane w placówce pocztowej.
§ 10
[Kary umowne]

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w udokumentowanym przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania,
zaniechania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od stopnia
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i rodzaju naruszenia, w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 7 ust. 1, za każde
naruszenie,
2) za odstąpienie od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 15 % ceny brutto określonej w § 7 ust. 1,
2.

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % ceny brutto określonej w § 7 ust. 1, z wyjątkiem
okoliczności określonych w § 9 ust. 1, w których kara umowna nie przysługuje.

3.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach
ogólnych. Wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 nie może łącznie przekroczyć
100% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

4.

W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych
w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
§ 11
[Hierarchia ważności dokumentów]

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu niniejszej umowy oraz zakresu
praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność
ważności niżej wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Ogłoszenie o zamówieniu,
3) Oferta Wykonawcy.
§ 12
[Forma zmian i uzupełnień umowy]

1.

Strony umowy dopuszczają zgodne wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie:
1) zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6)
Pzp,
2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w § 7 ust. 8,
5) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające
na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa
korzystne dla Zamawiającego,
6) z powodu okoliczności będących działaniem „siły wyższej”, za którą Strony rozumieją
działanie niezależne od Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec
pomimo zachowanej staranności należytej w obrocie profesjonalnym.

2.

Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na
realizację przedmiotu umowy oraz zgłoszenie wniosku o zmianę w terminie 30 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w §12 ust. 1.

3.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
[Sposób doręczania pism]

1.

Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako
adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2.

W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej
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zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa
polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie
miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu:
„Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp.
§ 14
[Klauzula Salwatoryjna]

1.

Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony
Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób
określony w ust. 2.

2.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy
w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które
uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
§ 15
[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]

1.

Zamawiający oświadcza, iż Burmistrz Kartuz z siedzibą: Urząd Miejski w Kartuzach,
ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy 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 Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę oraz wskazanych
w §5 umowy.

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych powołanego przez Zamawiającego:
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl .

3.

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy.

4.

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie
będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub czynności
kontrolnych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty, w tym Instytucje
dofinansowujące realizację przedmiotu niniejszej umowy.

5.

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6.

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, 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.

8.

Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych,
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

9.

Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy.
Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem
niniejszej Umowy.
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10. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
11. Wykonawca jest obowiązany poinformować osoby wskazane w ust. 1 o treści niniejszego
paragrafu.
§ 16
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]

Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać na
drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 17
[Ilość egzemplarzy umowy]

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

……………………………………..

……………………………………..
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