
Wzór Umowy Nr …........./WZS/Z/............./2016

zawarta w dniu …........................................... w Płocku pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock, pl.  Stary Rynek 1, 09-400 Płock zwaną dalej  „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Pana  Romana  Siemiątkowskiego  –  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Polityki
Społecznej,  działającego  na  podstawie  upoważnienia  nr  519/2015 z  dnia  20 lipca  2015 r.
udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka,
a
…..................................................................................................................................
.............................................................................................”, reprezentowaną przez:

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

o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca zobowiązuje  się  do organizacji  oraz  przeprowadzenia
programu profilaktycznego pt.  „Archipelag  Skarbów”  Fundacji  Homo Homini  im.  Karola  de
Foucauld dla uczniów klas II gimnazjum w  I semestrze roku szkolnego 2016/2017 na terenie
miasta Płocka oraz  ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 będzie przebiegać zgodnie z Ofertą
złożoną przez  Wykonawcę stanowiącą  integralną część  niniejszej umowy. Programem objęci
będą uczniowie klas II gimnazjów w Płocku oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni. Wykaz
szkół gimnazjalnych na terenie miasta Płocka, ilość uczniów objętych programem zawarty jest
w Załączniku nr 1 – stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie od 05.09.2016 r. do 28.11.2016 r.

§ 2
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Program obejmuje: dla uczniów - 2 spotkania, z których każde będzie trwało 3,5 godziny
zegarowej, dla ich rodziców lub opiekunów prawnych - 1 spotkanie (1,5 godziny zegarowej).
2. Łącznie planowane jest przeprowadzenie 11 edycji ww. programu w dziewięciu szkołach na
terenie miasta Płocka: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 6,
Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 13 po jednej edycji w każdej szkole; w
Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 8 po 2 edycje w każdej szkole.
3.  Wykonawca  w  sprawach  związanych  z  organizacją  (ustalenie  terminu  realizacji,
przygotowania  odpowiedniego  sprzętu  i  pomieszczenia)  i  przeprowadzeniem ww. programu
będzie kontaktował się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub osobą wskazaną przez dyrektora
szkoły (bez pośrednictwa Zamawiającego).
4. Wymagane jest przedstawienie każdej szkole, w której przeprowadzony był ww. program,
sprawozdań  merytorycznych,  a  Zamawiającemu sprawozdania  merytorycznego  końcowego,
stosownie do § 4 niniejszej umowy.

§ 3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1. Program o którym mowa w § 1 może być realizowany wyłącznie przez osoby i podmioty
prawne, które posiadają aktualne licencje na realizację programu „Archipelag Skarbów”.
2.  Program  prowadzony  powinien  być  przez  minimum  3  osobowy  zespół  certyfikowanych



realizatorów, w skład którego wchodzą:
1) Kierujący zespołem profesjonalista, który powinien posiadać uprawnienia do kierowania

zespołem  programu  „Archipelag  Skarbów”  (ukończone  szkolenie  potwierdzone
certyfikatem) wydanym przez Fundację Homo Homini im. Karola de Foucauld, którego
zadaniem jest nadzór nad przebiegiem realizacji programu.

2) Realizatorzy  –  członkowie  zespołu  wspierający  kierownika  zespołu  i  prowadzący
niektóre elementy programu posiadający uprawnienia realizatora programu „Archipelag
Skarbów” wydane przez Fundację Homo Homini im. Karola de Foucauld.

3) Przynajmniej  jeden  z  członków  zespołu  musi  posiadać  wykształcenie  wyższe
psychologiczne lub pedagogiczne.

3.  Licencje,  o  których  mowa  w ust.  1  i  2  nie  są  wymagane  w  przypadku  współautorów
programu pn. „Archipelag Skarbów”.

§ 4
WYNAGRODZENIE,

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony zgodnie postanawiają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy  Wykonawcy
przysługuje  wynagrodzenie  w  wysokości ………………….……………  zł (słownie:
………………………… 00/100)  brutto, wg. stawki ………………. zł  (słownie: ……………………..
00/100) brutto za jedną edycję programu (w sumie 11 edycji programu).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30. dnia
od daty otrzymania faktur o których mowa w ust. 4 oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę
pisemnej informacji o zaakceptowaniu sprawozdania merytorycznego częściowego, o którym
mowa  w  ust.  3  pkt  1   z  zastrzeżeniem  postanowień  umownych  zawartych  w  ust.  3.
Wykonawca będzie wystawiał fakturę po zakończeniu każdej edycji programu. 
3. Ustala się termin złożenia ostatniej faktury, sprawozdania merytorycznego częściowego oraz
końcowego z realizacji przedmiotu umowy na dzień 28.11.2016 r., według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do umowy.

1) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  złożenia  w  gimnazjum,  w  którym  realizowany  był
program  sprawozdań  merytorycznych  częściowych  we  własnej  formie  (w  wersji
papierowej)  po  zakończeniu  każdej  edycji  programu.  Sprawozdanie  merytoryczne
częściowe powinno zawierać: ogólną liczbę uczestników z podziałem na: uczniów (z
uwzględnieniem  ilości  klas),  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  tych  dzieci,  krótką
informację o sposobie realizacji programu z wyszczególnieniem terminów i ilości godzin
zrealizowanych dla poszczególnych grup uczestników.

2) Sprawozdania merytoryczne częściowe, o których mowa w pkt 1 podlegają pisemnemu
zaakceptowaniu  przez  Dyrektora  szkoły.  Informację  pisemną  o  zaakceptowaniu
sprawozdania merytorycznego częściowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu i
stanowi ona podstawę do zapłaty faktury/rachunku.

3) Niezłożenie sprawozdania końcowego w terminie, o którym mowa w ust. 3 skutkuje po
stronie Wykonawcy obowiązkiem zapłaty kary umownej stosownie do § 8 ust. 3 lit. b).
Wyjątkiem  jest  sytuacja,  kiedy  Wykonawca  nie  złoży  sprawozdania  końcowego  w
terminie  z  przyczyn  niezależnych  od  niego,  o  czym  bezzwłocznie  powiadomi
Zamawiającego,  pisemnie  informując  o  powodach opóźnienia.  W przypadku uznania
opóźnienia za usprawiedliwione, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosowny, dodatkowy
termin na złożenie sprawozdania.

4) Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w ust. 3 podlega pisemnemu zaakceptowaniu
przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w ciągu 5 dni roboczych od dnia
dostarczenia go przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia braków w sprawozdaniu,
Zamawiający  udzieli  Wykonawcy 3–dniowego terminu na uzupełnienie  braków.  Brak
zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie poczytuje się jako akceptację
sprawozdania.



5) Za dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy strony uznają dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Kwota wymieniona w ust. 1 będzie regulowana stosownie do postanowień umownych § 4
ust.  2  oraz  prawidłowo  wystawionych  faktur  zawierających numer  niniejszej  Umowy,
wystawionych  na:  Gmina  -  Miasto  Płock,  pl.  Stary  Rynek  1,  09–400  Płock,
NIP 774 – 31 – 35 – 712.
5.    Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną
fakturę  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalają, że skonto
będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności z
faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust. 2. Zamawiający
zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej. 
6. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7.  Nie  zaakceptowanie  przez  Dyrektora szkoły  sprawozdań merytorycznych częściowych,  o
których mowa w ust. 3 pkt 1 oraz nie zaakceptowanie przez Zamawiającego sprawozdania
merytorycznego końcowego, o którym mowa w ust. 3 powoduje wstrzymanie wypłaty środków
finansowych do wyjaśnienia.
8. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu
prawa  do  rozpowszechniania  jego  tekstu  w  sprawozdaniach,  materiałach  informacyjnych  i
promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy i osób o których mowa
w § 1 ust. 2, w tym także ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.).

§ 6
KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaną umową dotyczących Zamawiającego i jej Klientów.
2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
a)  zapoznawania  się  przez  Wykonawcę  z  dokumentami,  analizami,  zawartością  dysków
twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac,
b)  zabierania,  kopiowania  oraz  powielania  dokumentów  i  danych,  a  w  szczególności
udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem
poufności.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie
przy udziale których wykonuje zlecenie dla  Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł
poufności  określonych  w niniejszym dokumencie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub
zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.
4. Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony  informacji  poufnych  Zamawiającego i  jej  Klientów,  o  ile  w  trakcie  wykonywania
zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.
5. Postanowienia ust. 1 - 4 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą
umową;
c)  zostały  ujawnione  na  podstawie  odpowiedniego  przepisu  prawa,  wyroku  sądowego  lub



decyzji administracyjnej.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu,
dostępnymi  na  stronie  www.zsz.plock.eu;  regulacje  nieujawnione  publicznie  z  uwagi  na
wymagania  bezpieczeństwa  informacji  zostaną  przedstawione  Wykonawcy  po  zawarciu
niniejszej  umowy,  zaś  Wykonawca  niniejszym  deklaruje  ich  stosowanie  –  wprost  lub
odpowiednio.  

§ 7
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca podlega nadzorowi i kontroli Zamawiającego w zakresie postanowień niniejszej
Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów, udzielania
ustnie  i  na  piśmie,  w  zależności  od  żądania  Zamawiającego,  i  w  terminie  przez  niego
określonym  informacji i  wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz okazania
pomocy  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego  podczas  i  w  związku  z
przeprowadzaną przez nich kontrolą.
4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości przy realizacji przedmiotu umowy strony analizują
ich  przyczyny  i  dokonują  ustaleń w sprawie  sposobów umożliwiających  ich  usunięcie  oraz
zapobieganie im w przyszłości.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zalecenia pokontrolne ustalone przez strony
w trakcie kontroli.
6.  Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania  przedmiotu  umowy innej  osobie  bez  zgody
Zamawiającego.

§ 8
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Strony zobowiązują się wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością i sumiennością.
2.  W przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub jego części,  o którym mowa w § 1
umowy  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  umownych,  o  których
mowa  w  §  1  lub  §  2  lub  §  3,  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, nie więcej jednak niż łącznie 30% tego wynagrodzenia.
3. Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają w szczególności:

a) wykonanie przedmiotu umowy bez należytej staranności,
b) nieterminowe  wykonanie  przedmiotu  umowy  lub  nieterminowe  złożenia

sprawozdania merytorycznego końcowego, stosownie do § 4 ust. 3,
c) wykonanie  przedmiotu  umowy przez  inne  osoby,  niż  Wykonawca,  bez  stosownej

zgody  Zamawiającego  lub  przez  osoby  bez  stosownego  wykształcenia  lub  przez
osoby nieposiadające licencji – stosownie do § 3.

4.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kary  umownej  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.
5.  W  razie  wyrządzenia  szkody  przewyższającej  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
6.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  dotyczących
Wykonawcy,  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o  przypadku rażącego naruszenia
postanowień umowy lub jej nie wykonania. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający
uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
7. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.  
8. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 14–dniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli



druga Strona w sposób rażący naruszy jej warunki, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej
do zaprzestania stwierdzonych naruszeń w terminie 7–dniowym.
9. W przypadku wypowiedzenia umowy Zamawiający obowiązany jest uiścić Wykonawcy część
wynagrodzenia  odpowiadającą  jego  dotychczasowym  czynnościom,  a  Wykonawca  zwrócić
Zamawiającemu część wynagrodzenia, wypłaconego dotychczas, a które nie znalazło pokrycia
w dokonanych czynnościach.  Strony zobowiązują się w takim przypadku do sporządzenia i
podpisania wspólnie protokołu określającego zakres wykonanych dotychczas czynności celem
ustalenia bądź zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszystkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  Aneksu  pod
rygorem nieważności.
2.  W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego.
3. Umowę zawarto w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, a w
razie braku możliwości porozumienia rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy są
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Wykaz  szkół  gimnazjalnych  na  terenie  miasta  Płocka  wraz  z  liczbą  uczniów  objętych  programem  pn.

„Archipelag Skarbów”
2. Sprawozdanie merytoryczne końcowe

Sprawdził pod względem formalnym : Kamil Osiński, WOP-IV
Sprawdził merytorycznie:


