Zakup dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:
Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko‐Mazurskiego na lata 2014‐2020 – Pomoc Techniczna

UMOWA (wzór)
zawarta w Olsztynie dnia ................................ pomiędzy:
Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10‐562 Olsztyn,
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:
1) ……………………………………………………...…………………..…………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

a:…………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ reprezentowanym przez: ...............................................................
zwanymi dalej „Wykonawcą”
zaś łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pózn. zm.), zgodnie z którym ustawy nie stosuje się
do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
zwana dalej „Umową”
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz
usługi hotelowej i gastronomicznej podczas spotkania roboczego dotyczącego Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju i Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji
programów Umowy Partnerstwa 2014‐2020 w kontekście zarządzania Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Warmińsko‐Mazurskiego na lata 2014‐2020 (RPO WiM2014‐2020).
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w ust 1, zgodnie
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą, które stanowią odpowiednio załącznik
nr 1 i 2 do niniejszej Umowy. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego do sposobu
wykonywania przedmiotu umowy zgłaszane na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i należytą staranność wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach,
jakie mogą mieć wpływ na terminowość lub jakość wykonania przedmiotu Umowy lub też mogą
stanowić przeszkodę w jego wykonywaniu.
5. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
osobom trzecim na skutek działania lub zaniechania uczestników spotkania jak również za szkody
wyrządzone uczestnikom spotkania z przyczyn obciążających Wykonawcę (działania i zaniechania).
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§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w dniach 1‐2 grudnia2016 r. w ……………………………………1
2. Powierzenie wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi będzie posługiwał się w związku z
realizacją przedmiotu Umowy, jak za własne działania i zaniechania.
4. W konferencji weźmie udział max 55 osób, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Umowy.
§3
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawcy przysługuje
całkowite wynagrodzenie w wysokości stanowiącej sumę:
1) wynagrodzenia za wynajęcie sali konferencyjnej dla max. 51 osób (w dniu 1 grudnia 2016 r.) – tj.
kwoty …………. zł brutto, (słownie: …………… złotych brutto);
2) iloczynu faktycznej liczby osób korzystających z noclegu ze śniadaniem i ceny za osobę/nocleg ‐
………. zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych brutto);
3) iloczynu liczby osób korzystających z serwisu kawowego ciągłego i ceny za zapewnienie serwisu
kawowego ciągłego dla jednej osoby (cena brutto za osobę /serwis kawowy – 1 grudnia 016 r.) – tj.
kwoty ………….zł brutto (słownie: ……………. złotych brutto);
4) iloczynu faktycznej liczby osób korzystających z usługi restauracyjnej (w dniu 1 grudnia 2016r.)
i ceny za osobę – zł brutto/osoba za obiad – (słownie: złotych brutto);
5) iloczynu faktycznej liczby osób korzystających z usługi restauracyjnej (w dniu grudnia 2016 r.)
i ceny za osobę – zł brutto/osoba za kolację – (słownie: złotych brutto);
6) iloczyn faktycznej liczby wydanych lunch boxów (w dniu 2 grudnia 2016 r.) i ceny za lunch box – zł
brutto/osoba za lunch box– (słownie: złotych brutto);
‐ z zastrzeżeniem, że maksymalna łączna kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotowego
zamówienia nie może przekroczyć kwoty: …………….. zł brutto (słownie: ……………… złotych 00/100 ),
w tym należny podatek VAT.
Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Liczba osób oraz lunch boxów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 zostanie podana Wykonawcy przez
Zamawiającego na min. 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia spotkania zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wartość brutto umowy określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone jednorazowo po należytym wykonaniu przedmiotu umowy,
na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ………………………………………………………………………….., w terminie 21
dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10‐562 Olsztyn,
NIP 739‐29‐65‐551.
5. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez
zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
6. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 5, są:
1) ze strony Zamawiającego:……………………………
2) ze strony Wykonawcy: ..................................
7. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

1

Pole zostanie uzupełnione zgodnie z oferta stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
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8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie sfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko‐Mazurskiego na lata 2014‐
2020 – Pomoc Techniczna.
§4
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników spotkania roboczego,

2.
3.
4.

5.
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7.
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11.
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13.
14.

15.

pozyskiwanych przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi
w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) zwanej
dalej „Ustawą” oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zwanym dalej „rozporządzeniem”.
Wykonawca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie art. 31 ustawy.
Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe będące przedmiotem niniejszej umowy
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i w zakresie przewidzianym w umowie (zakres danych
osobowych jest określony w ust. 1).
Celem przetwarzania powierzonych danych osobowych jest realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy może powierzyć dalsze przetwarzanie danych
osobowych, o których mowa w ust. 1, podmiotowi trzeciemu, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego na powierzenie podmiotowi wskazanemu przez Wykonawcę dalszego przetwarzania
danych osobowych w określonym celu i zakresie, przy czym cel i zakres dalszego powierzenia
przetwarzania nie mogą być szersze niż wynikające z niniejszej umowy.
Przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych
w niniejszej umowie, w ustawie oraz w rozporządzeniu.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie
powierzonych danych osobowych oraz spełnia wymagania określone w art. 36‐39 ustawy
oraz wymagania określone w rozporządzeniu.
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy
posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie wygasa z chwilą
ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia.
Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania pracownikom Wykonawcy
imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca
w swojej siedzibie.
Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji oraz
danych osobowych, jak również sposobu ich zabezpieczania, uzyskanych w związku z wykonywaniem
czynności objętych niniejszą umową, także po wygaśnięciu niniejszej umowy. Obowiązek ten nie dotyczy
informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi
informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.
Wykonawca podejmuje wszelkie działania służące zachowaniu danych osobowych w poufności przez
pracowników mających do nich dostęp w związku z realizacją niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez niego do realizacji niniejszej umowy zostaną
zobowiązane do dbałości o bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w trakcie wykonywania czynności
wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiąże swoich pracowników i będzie od nich wymagał bezwzględnego zachowania
w poufności wszelkich informacji oraz danych osobowych, jak również sposobu ich zabezpieczania,
uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową, także po wygaśnięciu
niniejszej umowy.
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16. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde jego żądanie informacji na temat

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych.
17. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o:

18.

19.

20.
21.

1) wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych, lub ich
niewłaściwym użyciu;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
urzędami państwowymi, Policją lub sądami.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 15 i 16, Wykonawca jest zobowiązany
do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, które zostały przez Zamawiającego powierzone
do przetwarzania Wykonawcy.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę
zobowiązań wynikających z przepisów ustawy, rozporządzenia lub postanowień niniejszej umowy,
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli. Wykonawca zobowiązuje
się jednocześnie do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego dotyczących poprawy
jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.
Wykonawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony powierzonych danych oraz do nie przekazywania
ich osobom nie zaangażowanym w realizację niniejszej umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy lub rozporządzenia, w następstwie czego
Zamawiający ‐ jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie
przepisów karnych karą grzywny lub zostanie wobec niego zastosowany środek egzekucyjny
(grzywna w celu przymuszenia), Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu
przez Zamawiającego szkody/wydatki. Warunkiem poniesienia odpowiedzialności przez Wykonawcę,
o której mowa, jest poinformowanie Wykonawcy o wszczęciu postępowania i w przypadku wyrażenia
woli przez Wykonawcę umożliwienie mu udziału w postępowaniu, o ile będzie to zgodne z przepisami
prawa.
§5

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne
z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy, ustalone w sposób określony w ust. 3.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w sytuacjach o których mowa w ust. 1 Strony
sporządzą protokół opisujący stopień wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy
część wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 proporcjonalnie odpowiadającą stwierdzonemu
w protokole zakresowi wykonania przedmiotu Umowy.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości
o przyczynie odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy,
Wykonawcy nie przysługuje zwrot nakładów poniesionych przez niego na wykonanie Umowy do dnia
odstąpienia od Umowy, a także częściowa zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2.
6. W przypadku niewykonania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
niezbędnych Wykonawcy do wykonania umowy lub wykonania tych obowiązków w sposób
uniemożliwiający Wykonawcy wykonanie umowy Wykonawca może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni
od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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8. Strony mogą skorzystać z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w powyższych ustępach, do
dnia 31.12.2016 r.
9. Termin, o którym mowa w ust. 8, strony uznają za zachowany, jeśli strona wysłała w tym terminie
oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłką poleconą w polskiej placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ‐ Prawo pocztowe.
10.Jeżeli po zawarciu Umowy Zamawiający stwierdzi niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie
przez Wykonawcę wynikających z niej obowiązków, może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu
postępowania ze wskazaniem sposobu dalszego działania i wyznaczyć Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia
odpowiadającą wykonanym do tego momentu czynnościom, jeśli są one dla Zamawiającego przydatne
do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. Postanowienie z ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
§6
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, które Wykonawca otrzymałby w przypadku
należytego wykonania umowy w sposób ustalony zgodnie z § 3 ust. 1.
2. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności wykonanie przez Wykonawcę
przedmiotu umowy niezgodnie z wymogami Zamawiającego, tj.:
1) niezastosowanie się przez Wykonawcę do wszystkich wymogów określonych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
2) wykonanie umowy w sposób niezgodny ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy;
3) niezastosowanie się do zmiany sposobu postępowania zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w § 5
ust. 10.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20% wynagrodzenia brutto, które Wykonawca otrzymałby w przypadku należytego wykonania umowy w
sposób ustalony zgodnie z § 3 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do części
wynagrodzenia za zrealizowaną część Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, które Wykonawca otrzymałby w przypadku należytego wykonania umowy
w sposób ustalony zgodnie z § 3 ust. 1.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 10, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, które Wykonawca
otrzymałby w przypadku należytego wykonania umowy w sposób ustalony zgodnie z § 3 ust. 1. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do części wynagrodzenia za zrealizowaną część Umowy.
6. Strona, w stosunku do której zaistniały podstawy do naliczenia kary umownej, o której mowa
w ustępach poprzednich, jest zobowiązana do zapłaty kary w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez drugą Stronę. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia
rachunku bankowego Strony zobowiązanej do zapłaty kary.
7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
8. Kwoty wynikające z naliczonych kar umownych mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w § 3 ust. 1. Umowy.
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§7
1. O ile zgodnie z niniejszą umową nie jest wymagane złożenie oświadczenia lub powiadomienia na piśmie
w sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, faksu, poczty
elektronicznej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Umowy.
2. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu umowy upoważnia się poniżej
wymienione osoby, które w sprawach realizacji umowy porozumiewają się za pośrednictwem telefonu,
faksu, poczty elektronicznej.
Zamawiający
Wykonawca
Imię i nazwisko
Telefony
Faks
Adres poczty elektronicznej
3. Wymienione osoby uprawnione są do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych
informacji, podejmowania działań wynikających z niniejszej umowy, niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
4. Zmiana danych oraz zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
5. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany do
osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego do Departamentu Polityki Regionalnej ul. Kościuszki
89/91, 10‐562 Olsztyn, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne.
§8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmiany przewidzianej w ust. 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian terminu realizacji przedmiotu umowy
w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, a na które
Strony umowy nie miały wpływu;
2) w przypadku wystąpienia siły wyższej;
3) w przypadku działania osób trzecich, które skutkowałoby niemożnością prowadzenia działań
w celu terminowej lub prawidłowej realizacji umowy.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, nie będzie
podstawą do zwiększenia wynagrodzenia ani naliczania kar umownych.
4. Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń
składanych w toku wykonywania Umowy:
1) Zleceniodawca:…..
2) Wykonawca: ……..
5. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 4, Strony Umowy są zobowiązane do
powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jego zmiany, pod rygorem
skutecznego doręczania pod dotychczas wskazany adres.
§9
1. Strony, w pierwszej kolejności zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów, które mogą
powstawać na tle niniejszej Umowy.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych w związku z niniejszą umową jest sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte
w zapytaniu ofertowym, a także stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych
osobowych oraz aktów wykonawczych do ustaw.
4. Zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Następujące załączniki stanowią integralna część Umowy:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2) Oferta.
3) Wzór protokołu
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz
jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

