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Nr sprawy: ZP-US/08/2020-RPO   Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 
 

UMOWA NR ………./2020 
 
zawarta w Szczecinie w dniu …………………… pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin - Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 
Szczecin, reprezentowaną przez: Dyrektora Adama Ciemniaka działającego na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecina Nr WO-I.0052.1.248.2020.DH z dnia 
10 czerwca 2020 r. do dokonywania w imieniu Gminy Miasto Szczecin czynności faktycznych i 
prawnych w sprawach związanych z realizacją projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie 
potencjału opiekuńczego rodzin”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie 
społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 
 
…………………………………. 
………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na usługi 

społeczne pn. „Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z 
powodu choroby otępiennej, realizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe 
wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” w trybie określonym w art. 138o ust. 2-4 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1834 ze zm.), 
dalej zwaną „ustawą”. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu wymienione w zdaniu poprzedzającym, dalej „Ogłoszenie” wraz z 
załącznikami, jak również dokumenty składające się na złożoną w tym postępowaniu ofertę 
Wykonawcy, wybraną przez Zamawiającego, zwaną dalej „Ofertą”, stanowią integralną część 
umowy. 

3. Niniejsza umowa zawierana jest w ramach projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe 
wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
oraz budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie usług szkoleniowych dla opiekunów faktycznych 

osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych. 
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Ogłoszeniu. 
3. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia przez strony, że usługi świadczone w ramach 

realizacji niniejszej umowy będą realizowane w sposób zdalny, tj.: online lub/i telefonicznie. 
Świadczenie usług w sposób zdalny wymaga pisemnej lub elektronicznej akceptacji 
Zamawiającego. 

5. Na etapie realizacji zamówienia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w formie elektronicznej na adres e-mail: ……………., 
materiał szkoleniowy (np. prezentacje). Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag i 
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zastrzeżeń do przekazanych materiałów. Ostateczna wersja materiałów szkoleniowych zostanie 
przekazana przez Zamawiającego uczestnikom szkolenia. 
 

§ 3 
1. W sprawach realizacji umowy Strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu oraz poczty 

elektronicznej: 
1) ze strony Zamawiającego wskazano następującą osobę: 

a) ………………… - nr telefonu: …………………. 
b) adres poczty elektronicznej: …………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy wskazano następującą osobę: 
a) ………………………. – nr telefonu: ……………………………… 
b) adres poczty elektronicznej: …………………………………… 

2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu 
umowy oraz odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego: ………………………, 
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………. 

3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony i nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

4. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w ust. 1 Wykonawca będzie 
zobowiązany do osobistego stawienia się w terminie wcześniej ustalonym w siedzibie 
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne. 

 
§ 4 

1. Osoba, która będzie realizowała usługę szkoleniową w zakresie CZĘŚCI …………, zwana dalej 
„Wykładowcą”, została wskazana w ofercie Wykonawcy. Część zamówienia określona w zdaniu 
poprzedzającym została szczegółowo opisana w Ogłoszeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy zgodnie z 
Ogłoszeniem, ze szczególną starannością i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie 
umowy. 

3. W przypadku zaistnienia uzasadnionej okoliczności z powodu, której Wykładowca realizujący/a 
zamówienie nie będzie mógł/mogła uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać do wykonania przedmiotu umowy inną osobę o doświadczeniu i 
kwalifikacjach nie gorszych od wskazanych w Ogłoszeniu, a jeżeli Wykonawca otrzymał punkty w 
kryteriach dodatkowych, osoba, która zostanie wskazana do wykonania umowy musi posiadać 
nie gorsze doświadczenie i kwalifikacje od osoby, za które Wykonawca otrzymał punkty. Ponadto 
nowa osoba musi spełniać pozostałe wymogi określone w Ogłoszeniu. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3, zostanie dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy oraz za 
pisemną zgodą Zamawiającego. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 3, nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 
6. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 i 4, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych naruszeniach, z przyczyny leżącej po stronie 
Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej 
umowy.  

 
§ 5 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację niniejszej umowy ustala się na kwotę: 
…………..zł brutto (słownie: ………… złotych 00/100 groszy) i obejmuje wszelkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (jeśli dotyczy). 

2. Podana w ofercie cena za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi wynosi: …………… zł brutto 
(słownie: …………… złotych i 00/100 groszy). Maksymalna liczba godzin w całym okresie 
obowiązywania umowy wynosi 12 godzin zegarowych. 
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3. Z wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym składek ZUS płatnika – jeżeli dotyczy*. 

4. Wykonawca przez cały okres świadczenia usługi będzie otrzymywał wynagrodzenie po 
każdorazowym należytym zrealizowaniu usługi w ramach jednego szkolenia grupowego. 
Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia określone przez 
Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwał zwrot jakichkolwiek kosztów. 

5. Kwota wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu umowy w ramach jednego szkolenia 
grupowego zostanie ustalona na podstawie iloczynu liczby zrealizowanych godzin oraz ceny za 
jedną godzinę zegarową usługi, określona w ust. 2. 

6. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy po każdorazowym zrealizowanym szkoleniu, na 
podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonaną usługę, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku lub na fakturze VAT, w terminie do 30 dni 
kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku lub faktury VAT, z 
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT musi być zgodny z rachunkiem 
wskazanym w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej. Gdy w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia 
zostanie dokonana na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów i usług płatność 
zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bez względu na wartość 
transakcji. 

8. Warunkiem zapłaty będzie prawidłowo wykonany przedmiot umowy i wypełniona miesięczna 
karta czasu pracy.  

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, 

2) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 100 zł za 
każdy stwierdzony przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1145 ze zm.). 

4. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia 
uzasadniającego obciążenie Wykonawcy karą umowną. 

5. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się. 
 

§ 7 
1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy powstanie utwór, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 5, Wykonawca przenosi na Zamawiającego – bez dodatkowego wynagrodzenia 
- majątkowe prawa autorskie do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach wykonania 
przedmiotu umowy. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 następuje każdorazowo z 
chwilą przekazania Zamawiającemu utworu, który powstał w ramach niniejszej umowy, w całości, 
nieodwołalnie bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w terminach późniejszych, bez 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu cyfrowego oraz magnetyczną, tworzenie 
kserokopii i fotografii oraz wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, 

2) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 
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3) prawo elektronicznego komunikowania utworu publiczności w sieci Internet, w sieci 
szerokiego dostępu, 

4) wystawianie lub publiczna prezentacja, w tym podczas seminariów i konferencji, 
5) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych, 
6) prawo do korzystania w całości lub z części oraz łączenia z innymi utworami, opracowania 

poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne 
języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 

7) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej 
albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, 
równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, 
transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci 
RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 
do wyrażenia zgody na wykonywanie praw zależnych do wszelkich materiałów wytworzonych w 
ramach przedmiotu umowy. 

4. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Zamawiający nabywa własność wszystkich 
egzemplarzy, na których utwory powstałe w ramach realizacji niniejszej umowy zostały 
utrwalone. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu materiały wytworzone w ramach przedmiotu umowy w 
stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 
jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych przez 
Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne 
ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu przed 
roszczeniami osób trzecich. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
materiałów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia 
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 

 
§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym przez oświadczenie 
złożone Wykonawcy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o zajściu następującej 
okoliczności: 
1) jeżeli pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszania postanowień umowy lub do 

zmiany sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Wykonawca nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 

2. W przypadku zaistnienia 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, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa zdaniu pierwszym, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Postanowienie ust. 1 i 2 nie naruszają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

4. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie. Odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od dnia 
wystąpienia, którejkolwiek z przyczyn uzasadniającej skorzystanie z umownego prawa 
odstąpienia, jednak nie później niż w terminie do dnia 31.12.2022 r. 

 
§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy z powodu: 
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1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 

2) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od 
Zamawiającego, 

3) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i niezależne od Stron umowy, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać 
przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, epidemia, stan 

zagrożenia epidemicznego itd.; 
b) niezapowiedziane przerwy w dostawie energii elektrycznej; 
c) strajki o zasięgu krajowym; 
d) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny; 
e) działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu; 
f) blokady i embarga niezależnie od ich statusu prawnego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na zasadach określonych w art. 144 ustawy. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów. 
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia 
w stosunku do Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy realizacja niniejszej umowy będzie wiązała się z przetwarzaniem danych 
osobowych z Wykonawcą zostanie podpisana umowa dotycząca przetwarzania danych, a w 
przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej zostanie on upoważniony do 
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego. 
 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w 

szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Właściwym do rozpoznania sporów związanych z realizacją niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
Niniejsza umowa, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. 
o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w 
ww. ustawie. 
Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Gmina Miasto 
Szczecin zawarła umowę, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie 
określonych w ww. ustawie* 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 

............................................     ........................................... 
Zamawiający       Wykonawca 

 
 
* Zamawiający zastrzega możliwość dostosowania zapisów umowy, w zależności od tego czy umowa zostanie 

zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej czy z innym podmiotem oraz w zależności 
od tego, w  której części zostanie podpisana umowa z Wykonawcą . 

 


