
 

 

 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

 

UMOWA ……………………………………. 

 

zawarta w dniu ………….2021 r. w Białymstoku pomiędzy:  

Nabywca: 

Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 966-211-72-20 

Odbiorca: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok 

reprezentowane przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszych postanowieniach umowy Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowane przez: 

1. .................................................. 

zwanym w dalszych postanowieniach umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr w trybie 

zasady konkurencyjności w zakresie części ……………………………………………………….. 

2. Niniejsza umowa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu modelu wsparcia 

Sąsiedzi finansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 

Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Projekt „Szansa 

– nowe możliwości dla dorosłych”. 

§ 2 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usługi pełnienia 

funkcji doradcy prawnego. 

2. Przedmiot zlecenia ma być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym  

(i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez 

Wykonawcę.  

3. Szczegółowy zakres umowy określa załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego a ofertą Wykonawcy, przeważa 

treść zapytania ofertowego.  

5. Usługa realizowana będzie w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy zgodnie 

z harmonogramem ustalonym z koordynatorem grantu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania niniejszej umowy uwzględniać sugestie 

i życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania.  

7. Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, umiejętności i wiedzę oraz środki by przedmiot 

niniejszej umowy wykonać zgodnie z jej treścią i zasadami rządzącymi grantem; 

8. Wykonawca oraz osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zobowiązani się do 

utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem grantu. 

 



9. Zmiana osoby wskazanej do realizacji zamówienia możliwa jest jedynie w trakcie wykonywania 

zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających dalsze 

wykonywanie obowiązków przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w Wykazie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie mógł ją zmienić, 

z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany będzie przedstawić do zatwierdzenia 

Zamawiającemu osobę, która będzie posiadała, co najmniej takie doświadczenie (wykazane 

w zakresie warunków udziału w postępowaniu) jak osoba w wykazie osób, którą ma zastąpić. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio 

z usunięcia lub wymiany osoby, wyznaczonej przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o ofertę złożoną 

w Zapytaniu ofertowym wynosi:  ................................ zł brutto za 1 godzinę usługi, słownie: 

.......................................................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 

tj. łączna kwota w przypadku zrealizowania całej szacunkowej liczby godzin (360h) łączną kwotę 

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

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w okresach miesięcznych, po zrealizowaniu części usługi 

w danym okresie.  

3. Wypłata wynagrodzenia odbędzie się  na podstawie protokołu odbioru wykonania usługi (załącznik 

nr 2 do umowy) zatwierdzonego przez koordynatora grantu.  

4. Protokół odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku. 

5. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 14 dni podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności w przypadku opóźnień w przekazywaniu 

Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej przez Instytucję Pośredniczącą lub braku środków 

finansowych na koncie grantu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji 

Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu 

wpływu środków na konto grantu Zamawiającego. 

6. Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20, 

Odbiorca: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku,  

ul. Ciepła 32, 15- 472 Białystok. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego ze środków grantu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie 

w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od minimalnego wynagrodzenia 

(jeżeli dotyczy). 

8.1 W przypadku zadeklarowania, niezgodnego ze stanem faktycznym, statusu w zakresie 

odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne, co spowoduje nieprawidłowe rozliczenie 

przez Zamawiającego, Wykonawca   zobowiązany   będzie  zwrócić   część   składek,  

potrąconych   z   jego   wynagrodzenia  wraz z karnymi odsetkami, jakie Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych naliczy Zamawiającemu. 

9. Strony przyjmują, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy. 

§ 4 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  …………………… r.  do dnia 

…………………… r. 

2. Strony oświadczają i zobowiązują się lojalne postępować i dołożyć wszelkich starań i celem 

prawidłowego wykonania grantu. 

3. Każda ze Stron przyjmuje wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym także 

odpowiedzialność za jakiegokolwiek rodzaju szkodę doznaną przez nie podczas realizacji grantu, 

jeżeli szkoda ta powstała lub ma związek z zakresem grantu, za którego wykonanie odpowiedzialna 



jest ta Strona. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Pracowników danej Strony lub przez inne osoby 

przybrane przez nią sobie do pomocy celem realizacji grantu, odpowiada tylko ta Strona. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą 

starannością, w sposób prawidłowy, bezstronny, profesjonalny i zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa, jak również przy zapewnieniu przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

5. Zamawiający ma prawo do kontrolowania postępów realizacji umowy, w szczególności poprzez 

żądanie od Wykonawcy dokumentacji potwierdzającej przeprowadzanie poszczególnych etapów 

realizacji. 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub ich skutków oraz wyznaczy w tym 

celu odpowiedni termin na ich usunięcie. 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdołał 

zrealizować umowę w wyznaczonym terminie; 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub przerwał jej wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił 

realizacji pomimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni; 

c) w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości lub ich skutków, o których mowa w §4 ust. 6 

umowy; 

d) gdy wystąpi okoliczność powodująca, że realizacja umowy nie leży w interesie Zamawiającego, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w tym przypadku Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy; 

e) rozwiązania umowy o dofinansowanie na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa. 

2. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. 

a) - c) oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy 

jakiegokolwiek wynagrodzenia umownego. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno 

zawierać uzasadnienie. 

§ 6 

1. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania przez Wykonawcę zamówienia 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% łącznej kwoty brutto wskazanej w § 3 

ust.1 a) b) (odpowiednio do części, której dotyczy umowa). 

2. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe. 

3. W przypadku gdy szkoda przeniesie wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający jest 

upoważniony do dochodzenia odszkodowania do rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych z wypłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.     

§ 7 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacji:  

1) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na prawidłową realizację projektu, w szczególności 

w sytuacji zmiany terminu realizacji projektu,  

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia,  



3) zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, 

w tym instytucjami nadzorującymi realizację grantu/modelu, w ramach którego realizowane jest 

zamówienie,  

4) zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej,  

5) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami.  

7) zaistnienia przypadków wymienionych w rozdziale 6.5.2 pkt 20 ppkt b-e Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020). 

§ 8 

1. Wykonawca upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych, do których ma dostęp w ramach 

zawartej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych oraz wprowadzonych i wdrożonych do stosowania przez Administratora Danych Polityki 

Bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym 

do przetwarzania danych osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych także po upływie 

terminu obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, 

ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. 

5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu 

realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie niezbędne środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych oraz 

spełni wszystkie wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 

7. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę 

odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia 

kontroli jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym 

terminem jej przeprowadzenia. 

8. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich 

w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową lub z prawem. 

9. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy 

zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych z własnych zbiorów 

danych lub do zwrotu tych zbiorów Zamawiającemu. Na każde żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić w terminie 7 dni pisemny protokół potwierdzający fakt 

usunięcia danych osobowych z własnych zbiorów danych lub fakt zniszczenia zbiorów 

zawierających dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca ma prawo 

odmówić usunięcie powierzonych mu danych osobowych jeżeli ich dalsze przetwarzanie znajduje 

uzasadnienie w świetle obowiązujących przepisów. 

10. Wykonawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zamawiającego w zakresie prawidłowości 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na 

podstawie niniejszej Umowy, danych osobowych. 

11.  W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych oraz naruszenia postanowień Polityki 

Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego, Wykonawca może zostać obarczony 

odpowiedzialnością dyscyplinarną, finansową, administracyjną a w skrajnych przypadkach 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej (m. in. na podstawie art. 107 UODO oraz KK art. 265-

269c) 

§ 9 



1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: ……………………….…………….. 

tel. nr ……………, tel. kom. nr ……………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: ..……………………………………..…. 

tel. nr ……………, tel. kom. nr ……………………….. 

§ 10 

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

terminu wypowiedzenia. 

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje zlecenie niezgodne z umową i po wezwaniu go przez Zamawiającego 

do należytego wykonania umowy nie podjął jej należytego wykonywania, to Zamawiający ma prawo 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

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

 

 

 

 

 

          WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY                            

        

 

 
Załączniki:  

1. załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego) 

2. załącznik nr 2 do umowy – protokół odbioru wykonania usługi 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 2 do umowy – protokół odbioru wykonania usługi 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA USŁUGI 

1. Sporządzony:    

 

Miejscowość: ……………………………..                                                            

Data: ………………………………...…….. 

Na podstawie umowy nr:  ………………………………….. 

 

2. Pomiędzy: 

 

Zamawiającym:   

Nabywca: 

Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 966-211-72-20 

Odbiorca: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32,  

15-472 Białystok 

 a     

Wykonawcą:   

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

3. Przedmiot zamówienia:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Odbiorca przyjmuje/nie przyjmuje*  pod względem jakościowym i ilościowym wykonaną usługę. 

 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

4. Załączniki do protokołu: 

 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

 

 

 

                    Zamawiający:                       Wykonawca: 
    

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 


