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„Prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Top Senior” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Umowa Nr …… / 2020 -  WZÓR -    Załącznik nr 2 

 
Gminą Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,  
NIP: 713-287-29-53 
reprezentowaną przez: Edwina Gortata – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Grobelskiej 
Zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” lub „Administratorem” 
a  
……………………………………………………….. 
w dalszej części umowy zwanym „Wykonawcą” lub „Podmiotem przetwarzającym” 
o treści następującej 

§1   

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na potrzeby realizacji przez Gminę Wólka projektu pod 

nazwą „Top Senior” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, 

Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinasowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, zwanego dalej „projektem”. 

2. Zamawiający  powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. 

……………………………………………1, zwanego dalej: usługą, przedmiotem zamówienia, 

przedmiotem umowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi 

w Zapytaniu ofertowym (Zał. Nr 1 do umowy) i w złożonej ofercie (Zał. Nr 2 do umowy) 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§2  

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia 30 września 2021 r. 

2. Harmonogram poszczególnych zajęć zostanie przekazany Wykonawcy, najpóźniej do dnia 

25- ego miesiąca poprzedzającego, z zastrzeżeniem ust. 3 

3. W przypadku pierwszego miesiąca realizacji warsztatów listy uczestników mogą być 

przekazane później niż w terminie określonym w ust. 1 i ust. 2. 

§3  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel, wymagany do prawidłowego wykonania 

umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, 

że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.  

 

1  Proszę wpisać odpowiednią część postępowania 

z dnia  ……………2020 r. zawarta w Jakubowicach Murowanych pomiędzy: 
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„Prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Top Senior” w ramach Regionalnego Programu 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego, zgodnego z zasadami, profesjonalizmem, 

rzetelnością oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem najwyższej 

staranności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą i postanowieniami 

umowy oraz stosownymi przepisami prawa.   

3. Szczegółowy program zajęć zostanie uzgodniony z Koordynatorem projektu po podpisaniu 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej 

i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności pomieszczeń, w których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy.   

5. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 

przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia 

Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić 

upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde 

ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania umowy 

z zachowaniem formy pisemnej. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia za należyte 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Zamawiaczy zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania 

przez niego przyjętych zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach 

i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie umowy i w tym celu ustanawia osobę 

odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą, 

…..............................................................................., tel. 

.................................................................................... 

§4  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy przy udziale osoby wskazanej 

w ofercie, tj. …………………………………w zakresie ……2 części zamówienia3. 

2. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 może nastąpić wyłącznie za pisemną, 

pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osobę 

spełniającą warunki, o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu.   

§5  

Odbiór przedmiotu umowy (zakończony podpisaniem przez Strony protokołem odbioru) 

nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia wykonywania usługi. Odbiór 

przedmiotu umowy polegać będzie na sprawdzeniu przez Zamawiającego w szczególności 

zgodności przeprowadzenia usługi z treścią niniejszej umowy.  

 

2  Proszę wpisać zgodnie z częścią zamówienia, w zakresie której zawierana jest umowa 
3  Powielić, jeśli potrzeba 
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§6  

1. Strony ustalają, że zryczałtowane wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu 

umowy, tj. przeprowadzenia warsztatów/zajęć pn. „…………………………”4 wynosi: 

netto: ………………………………. zł  

podatek VAT …………% tj. ……………… zł   

 brutto………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł), 
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie dla jednej godziny zajęć wynosi: 

netto: ………………………………. zł  

podatek VAT …………% tj. ……………… zł   

brutto………………… zł (słownie brutto: ………………………….…………………zł), 

3. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie brutto będzie stanowiło iloczyn ceny 1 godziny 

brutto warsztatów/zajęć i rzeczywistej łącznej liczby godzin przeprowadzonych 

warsztatów/zajęć .   

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy będzie płatne w następujący sposób: płatność za 

wykonywanie umowy będzie realizowana w stosunku miesięcznym po wykonaniu 

określonej w harmonogramie liczby godzin zajęć w danym miesiącu. Wykonawca w ciągu  

5 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedstawi zamawiającemu w formie pisemnej 

zestawienie wykonanych w danym miesiącu godzin zajęć. Zamawiający dokona 

weryfikacji prawidłowości wykonania zlecenia na podstawie przedstawionego przez 

wykonawcę ww. zestawienia. Po dokonaniu protokolarnego odbioru usługi 

stwierdzającego prawidłowość wykonania zlecenia, wykonawca w terminie 7 dni wystawi 

fakturę/rachunek za wykonanie usługi w danym miesiącu. Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający zastrzega, że może zlecić wykonanie 

świadczenia usługi dla mniejszej ilości godzin zajęć niż przewidywał to w zapytaniu 

ofertowym z przyczyn od niego niezależnych a wykonawca oświadcza niniejszym, że 

rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń o płatności za godziny zajęć, których nie przeprowadził. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje całość 

kosztów związanych z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

6. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7. Faktura/rachunek wystawiona/y niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie 

będzie przyjęta/y do realizacji, a tym samym nie powstanie obowiązek jej zapłaty po 

stronie Zamawiającego.   

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury/rachunku Wykonawca ma prawo zażądać 

odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

4  Proszę wskazać zgodnie z częścią, której dotyczy 
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9. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji przez cały okres trwania 

umowy.  

10. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane usługi. 

11. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 

bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

§7  

1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy.  

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:  

a. W przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w  §6 ust 1. 

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych za nieobecność osoby 

wykonującej zadanie na zajęciach w wysokości 300 zł brutto za jeden dzień. 

c. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w rozpoczęciu zajęć do 20 minut 

z winy Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy 

przypadek. 

d. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w rozpoczęciu zajęć powyżej 

20 minut z winy Wykonawcy, zapłaci on karę w wysokości 150 zł brutto za każdy 

przypadek. 

e. W każdym przypadku wykonania umowy w sposób niezgodny z umową oraz 

w przypadku niezachowania należytej staranności w wykonaniu umowy, Wykonawca 

zapłaci karę umową w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek wykonania 

umowy w sposób niezgodny z jej treścią.  

4. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność 

za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody 

przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie 

niniejszej umowy, może zaspokoić w pierwszej kolejności przez potrącenie 

z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty 

należności z tytułu naliczonych kar, niezależnie od jego zgody.  
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§8  

1. 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 odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.   

2. W przypadku odstąpienia od umowy opisanego w ust. 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

4. Poza przypadkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiającemu przysługuje z zastrzeżeniem § 7 ust 3 lit. a prawo odstąpienia od Umowy 

w całości lub w części w następujących przypadkach:  

1) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania umowy, co najmniej 5 dni 

w stosunku do terminu określonego w ustalonym harmonogramie zajęć,  

2) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 

Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, który był 

wykonywany wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową;  

3) ujawnienia przez Wykonawcę osobie trzeciej informacji poufnych dotyczących 

Zamawiającego.; 

4) powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi, bez zgody Zamawiającego; 

5) prowadzenia zajęć przez inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy osoby 

niezaakceptowane przez Zamawiającego; 

6) nieusprawiedliwionej nieobecności osoby prowadzącej zajęcia na co najmniej 

dwóch wyznaczonych terminach realizacji zajęć: 

7) likwidacji działalności przez Wykonawcę; 

8) w przypadku rażącego i zawinionego naruszenia postanowień niniejszej umowy 

przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od daty 

dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej skorzystanie z tego prawa.  

6. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych w pkt 1)-8) 

zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy, do czasu wyboru nowego Wykonawcy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach opisanych w pkt 

1)-8), Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.  

§9  

1. W celu właściwej realizacji postanowień umowy Zamawiający jako Administrator danych 

powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części 
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„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 

niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

§10  

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane 

szczegółowe uczestników projektu „Top Senior” od dnia zawarcia umowy do dnia 

zakończenia trwania umowy w postaci: imion i nazwisk.  

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji przedmiotowej umowy w zakresie 

przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu „Top Senior”. 

§11  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której 

mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które 

upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 

zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Po ustaniu umowy Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) 

powierzonych mu danych, w terminie 14 dni ze wszystkich nośników, programów, aplikacji 

i kopii, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów 

prawa. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 

zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 

oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.  
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§12  

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym  jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§13  

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 

to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje 

i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§14  

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 

lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych 

osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 

dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, 

a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach 

i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych 

osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie 

danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  
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„Prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Top Senior” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

§15  

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

gdy Podmiot przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 

sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba 

że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 

§16  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy 

Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory 

podlegają rozstrzygają przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§17  

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

po jednym dla każdej Strony.  

Integralną część umowy stanowi:  

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.  

…………………………………………. …………………………………………. 

Wykonawcą Zamawiający 

 …………………………………………. 

   Skarbnik  Gminy - kontrasygnata 

 


