
 
 Załącznik nr 2. 

 

PROJEKT UMOWY  

 

zawarta w dniu ………………………….…… 2022 roku w Poznaniu pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu (61-714), al. Niepodległości 34,  

NIP 778-13-46-888, numer REGON 631257816 – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  

w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (61-731), ul. Nowowiejskiego 11, 

reprezentowanym przez:   

Grzegorza Grygiela – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, działającego na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1448/2019 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 roku,  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, 

łącznie zwanymi dalej Stronami 

o następującej treści: 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Unię Europejską  

w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn. 

„Azymut-Samodzielność”. 

§ 1 

1. Przedmiot umowy obejmuje zorganizowanie 4 spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych  

z wizytami studyjnymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych z 8 województw w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność”. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy i termin jego realizacji określa opis przedmiotu 

zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy i będący jej integralną częścią. 

 



 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, w uzgodnieniu z Wykonawcą, terminu realizacji 

przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Zamawiający przeprowadzi rekrutację uczestników spotkań edukacyjno-szkoleniowych 

połączonych z wizytami studyjnymi o których mowa w ust. 1, jednocześnie zastrzega sobie prawo 

do zmniejszenia planowanej liczby uczestników wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w ust. 2. Zamawiający przekaże liczbę uczestników spotkania edukacyjno-

szkoleniowego połączonego z wizytą studyjną najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 

każdego z czterech spotkań edukacyjno-szkoleniowych. 

5. Niezależnie od postanowień ust. 4, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany  

liczby uczestników spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami studyjnymi  

w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkoleń. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim, 

skutkuje zmianą kwoty łącznego kosztu realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

stanowiącego podstawę dla ustalenia kwoty całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 

tytułu wykonania niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się zapewnić transport, 

wyżywienie oraz zakwaterowanie wszystkich uczestników spotkań edukacyjno-szkoleniowych oraz 

wizyt studyjnych o których mowa w §1 ust. 1 zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego obecność opiekuna spotkań edukacyjno-

szkoleniowych i wizyt studyjnych w trakcie realizacji usługi o której mowa w § 1ust.1. 

4. Zamawiający nie ponosi kosztów ewentualnych posiłków/napojów zamawianych indywidualnie 

przez uczestników spotkań wybranych przez nich z karty menu oraz innych usług wykraczających 

poza opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamówienia 

indywidualne, o których mowa w zdaniu poprzednim, uczestnicy spotkani edukacyjno-

szkoleniowego i wizyty studyjnej  opłacają ze środków własnych. 

5. Wykonawca na żądanie przedstawicieli Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć lub 

udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie 

określonym przez przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zamawiającego zarówno w siedzibie 

Wykonawcy, jak też w miejscu odbywania spotkania edukacyjno-szkoleniowego i wizyty studyjnej. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy oraz odpowiada w tym zakresie za 

swoich pracowników, którzy w jego imieniu wykonują na rzecz Zamawiającego usługi objęte 

przedmiotem umowy. 



 
2. Wykonawca udostępnia informacje uzyskane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem usług 

objętych przedmiotem umowy wyłącznie tym pracownikom, którym są one niezbędne dla 

prawidłowego wykonania powierzonych im zadań i tylko w zakresie koniecznym do ich wykonania. 

3. Wykonawca podczas przesyłania drogą elektroniczną informacji i dokumentów jest zobowiązany 

do ich szyfrowania ogólnodostępnymi mechanizmami kryptograficznymi. 

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji prawnie chronionych żądanych przez 

uprawnione organy, w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich otrzymania zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca przed 

ujawnieniem informacji prawnie chronionych zobowiązuje się poinformować Zamawiającego  

o zgłoszeniu żądania przez taki organ. 

5. Każda ze Stron umowy zobowiązuje się wykorzystywać informacje prawnie chronione drugiej 

Strony jedynie w celach ściśle związanych z realizacją umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się 

zachować w tajemnicy informacje prawnie chronione drugiej Strony oraz chronić je z taką samą 

starannością, z jaką chroni własne informacje prawnie chronione, co najmniej zaś w stopniu 

wynikającym z zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności. 

6. Strony umowy zobowiązują się do ograniczenia obiegu informacji prawnie chronionych uzyskanych 

w trakcie realizacji umowy. Bez pisemnej zgody drugiej Strony informacje prawnie chronione mogą 

zostać ujawnione wyłącznie pracownikom Strony albo podwykonawcom wykonującym na rzecz 

Strony zadania związane z realizacja umowy, a także w przypadku i zakresie wynikającym 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej, Strona nie ma obowiązku zachowania poufności w stosunku 

do przekazanych jej przez drugą Stronę informacji, które są powszechnie znane lub zostały podane 

do publicznej wiadomości. 

 

§ 4 

 

1. Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za realizację przedmiotu niniejszej umowy, wynosi: ………………………….. zł (słownie: 

………………………………………/100) zł brutto, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem każdorazowo  

po wykonaniu przez Wykonawcę 1 z 4 dwudniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych 

połączonych z wizytami studyjnymi, zgodnie z przedmiotem zamówienia na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy, zgłoszony do rejestru Ministra Finansów tzw. białej listy 

podatników, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 prawidłowo sporządzonych faktur 

VAT/rachunków.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało ustalone na podstawie cen jednostkowych 

zawartych w ofercie Wykonawcy , stanowiącej załącznik  do niniejszej umowy. 

4. Kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 1, zostanie wypłacona 

Wykonawcy jeżeli w spotkaniach edukacyjno-szkoleniowych połączonych w wizytami studyjnymi 

weźmie udział liczba osób wskazana w opisie przedmiotu zamówienia. Strony umowy zgodnie 

ustalają, że kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określona w ust. 1 może ulec 



 
zmniejszeniu proporcjonalnie do faktycznej liczby uczestników spotkania wskazanej Wykonawcy 

przez Zamawiającego zgodnie z treścią § 1 ust. 4 i 5 umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na 

podstawie faktury VAT/ ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT/ ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej/ rachunku na:  

Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań, NIP 778-13-46-888, 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań. 

7. Wykonawca zobowiązuje się umieścić na fakturze VAT /ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej 

numer rachunku bankowego, który został zgłoszony w organie podatkowym i umieszczony  

w rejestrze podatników VAT. 

8. Ilekroć w niniejszym paragrafie umowy mowa jest o ustrukturyzowanych fakturach 

elektronicznych, należy przez nie rozumieć faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 32 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. 

zm.), przesyłane przez Wykonawcę Zamawiającemu za pomocą systemu teleinformatycznego,  

o którym mowa w art. 9 i 13 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

§5 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

związanych z realizacją umowy, jest Agnieszka Wiśniewska-Król nr tel. 61 8584 539 e-mail: 

agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych 

z realizacją umowy, ……………………………nr tel. …………………...e-mail: ……………………………………………….. 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawowania kontroli  realizacji przez wykonawcę przedmiotu 

niniejszej umowy,  przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, także innych niż wskazani 

w § 5 ust.1 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów 

ujawnionych mu przez Zamawiającego lub przygotowanych/wytworzonych przez Wykonawcę  

w trakcie lub jako rezultat realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się, że informacje te zostaną 

użyte wyłącznie dla celów realizacji niniejszej umowy i nie zostaną ujawnione osobom trzecim. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub 

elektronicznych informacji związanych z uczestnikami Turnusu, o którym mowa 

 w § 1 ust. 1. 

4. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, mają charakter bezterminowy i w szczególności 

dotyczą informacji i dokumentów, które stanowią tajemnicę lub podlegają ochronie na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 



 
§ 7 

1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej 

umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

1) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub jego części przez Wykonawcę, 

stwierdzone stosownym protokołem, karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto, 

stanowiącej równowartość nienależycie wykonanej części przedmiotu umowy, ustalonej 

w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w ofercie cenowej Wykonawcy; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawcę, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 

karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 

4 ust. 1; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy 

określonej w § 4 ust. 1; 

4) Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę uznaje się realizację przedmiotu umowy 

niezgodnie z: wymaganiami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, ofertą cenową Wykonawcy, niniejszą umową lub 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 

wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego bez konieczności uprzedniego 

wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. 

4. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w ust. 1 pkt 1-4 nie pokryją w pełnej wysokości szkody poniesionej 

przez Zamawiającego w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający może 

dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających  

z przepisów kodeksu cywilnego, ponad wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

5. Wykonawca uprawniony jest do naliczenia Zamawiającemu ustawowych odsetek za opóźnienie  

w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

§ 8 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wszelkie oświadczenia składane przez strony 

wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy, lub 

gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) dokonania przez Wykonawcę nieuzgodnionej z Zamawiającym zmiany miejsca realizacji 

przedmiotu umowy wskazanego przez Wykonawcę w jego ofercie cenowej. 

3) nieprzestrzegania zapisów §3 niniejszej umowy. 

3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodów wskazanych w ust. 2 pkt 1-2, 

Zamawiający może złożyć Wykonawcy w terminie do dwóch tygodni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. 



 
4. Wyłącznie w przypadku wskazanym powyżej w ust. 3 pkt 1, Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia za wykonaną część przedmiotu umowy do dnia otrzymania oświadczenia 

Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. Podstawę do określenia wysokości należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia będzie stanowić stopień zaawansowania realizacji przedmiotu umowy 

oraz wysokość udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w celu należytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 9 

 

Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać pozyskane w trakcie realizacji umowy dane osobowe zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (zwanym dalej „RODO”) oraz 

innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 10 

Wykonawca w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany jest do 

zapewnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), a w szczególności osobom z całościowymi 

zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. 

 
 

§ 11 

1. W razie sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego 

załatwienia, zaś w przypadku braku porozumienia, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie, stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 



 
Załączniki do niniejszej umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (zawarty w zapytaniu ofertowym); 

 


