Znak Sprawy: GOPZiPU/262/6/2021/AB
Załącznik.Nr.3
WZÓR UMOWY
(dostosowany do po wyborze wykonawcy do formy prawnej wykonawcy)

UMOWA WZÓR
dotycząca zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 130 000,00 zł – art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych / Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z późniejszymi zmianami, ,na podstawie oferty
złożonej przez Wykonawcę w związku z zapytaniem ofertowym na sukcesywną realizację
warsztatów dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych: warsztaty „#ważnewybory” -2021
- część druga. ZNAK SPRAWY: GOPZiPU/262/6/2021/ AB.

zawarta w dniu ….04.2021 r. w Gdańsku, pomiędzy:

Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, w imieniu
której występuje Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień - jednostka
budżetowa Gminy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wrzeszczańskiej 23 , 80-409
Gdańsk, powołany Uchwałą Nr XVIII/451/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 roku,
zwane dalej GOPZiPU, reprezentowane przez Dyrektora Marka Jankowskiego.

a
................................., zwaną dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot Umowy
1. GOPZIPU zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zamowienie: sukcesywna
realizacja warsztatów w 2021 r. dla młodzieży szkół podstawowych, pod nazwą
„#ważnewybory” zwane w dalszej częsci umowy „przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy obejmuje realizację maksymalnie 49(słownie: czterdziesci dziewięc)
cyklow warsztatow według zapotrzebowania GOPZIPU przeprowadzonych według załozen
okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany według następujących załozen:
1) Każdy cykl warsztatów obejmuje 6 spotkań po 1 godzinie dydaktycznej dla jednej
klasy w szkole (maksymalnie - 294 godzin dydaktycznych łącznie z zastrzeżeniem
ust. 2);
2) Jeden cykl warsztatowy (6 godzin) skierowany jest do jednej grupy;

3) Warsztaty będą odbywać się w cyklu 6 spotkań, po 1 godzinie dydaktycznej (45 minut)
każde.
4) Cykl zajęć dla jednej grupy (tj. 6 spotkań) musi być prowadzony przez dwóch stałych
realizatorów, bez możliwości zlecania realizacji poszczególnych zajęć osobom
trzecim;
5) Wielkość grupy uzależniona od liczebności uczniów w danej klasie;
6) Grupę muszą stanowić uczniowie jednej klasy, nie przewiduje się możliwości łączenia
uczniów z dwóch klas;
7) realizacja zajęć w ramach programu dla jednej grupy powinna się odbywać cyklicznie,
raz w tygodniu (np. w każdą środę). Odstęp między kolejnymi zajęciami nie powinien
być dłuższy niż 2 tygodnie;
8) Warsztaty odbywać się będą w szkołach podstawowych na terenie Miasta Gdańska
wybranych w porozumieniu z GOPZiPU.
4. Uszczegółowienie przedmiotu umowy, w szczególności celu zamówienia oraz specyfikacji
warsztatów, stanowią zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy będące załącznikiem nr 1
do Umowy i stanowiące jej integralną częścią.
5. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną na terenie Miasta Gdańska jak i w całej
Rzeczypospolitej Polskiej, GOPZIPU dopuszcza – na pisemny wniosek Wykonawcy –
przeprowadzenie określonej liczby warsztatów w modelu hybrydowym tj. część spotkań w
szkołach Podstawowych na terenie Miasta Gdańska oraz cześć on-line, przy czym
przeprowadzenie warsztatów w formie on – line (zdalnej) wymaga użycia odpowiednich
narzędzi, których zapewnienie leży po stronie Wykonawcy.
§ 2.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia warsztatow wedle okreslonego schematu
i z uzyciem materiałow przekazanych przez GOPIZPU:
1) Broszura dla realizatorów programu
2) Zeszyt ucznia
3) Ankieta ewaluacyjna (pre i post test)
4) W przypadku warsztatów on-line: Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania
formuły warsztatów do pracy zdalnej
2. Wykonawca zapewnia, iż warsztaty będą prowadzone przez specjalistów o potwierdzonym
doświadczeniu zawodowym oraz odpowiednich kwalifikacjach, tj. :
1. znajomość tematyki z zakresu dziedziny uzależnień i zachowań ryzykownych,
2. wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia, pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna
etc.) oraz kursy kwalifikujące do pracy z grupą i realizacji programów profilaktycznych;
3. doświadczenie w pracy edukacyjnej z młodzieżą,
4. doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce (zachowania
ryzykowne) z młodzieżą.
3. Wykonawca na mocy niniejszej Umowy ponadto zobowiązuje się do:
1. umówienia dokładnych terminów warsztatów bezpośrednio ze szkołami
podstawowymi
2. przygotowania fotorelacji z przeprowadzonego warsztatu
3. przeprowadzenie ankiety pretest na pierwszych zajęciach z cyklu
4. przeprowadzenie ankiety posttest na ostatnich zajęciach z cyklu
4. Wykonawca obliguje się do stworzenia zespołu posiadającego doświadczenie w pracy
warsztatowej z młodzieżą.

5. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy innej osobie bez zgody
GOPZiPU wyrażonej na piśmie.
6. Zapewni sprzęt elektroniczny oraz odpowiednie oprogramowanie niezbędne do
przeprowadzenia warsztatów w trybie on – line.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Szacowana wartość zamówienia (wynagrodzenia wykonawcy) wynosi ……………… zł netto
plus podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości tj. …………… zł (
słownie: ……………………. 00/100 zł) brutto./opcjonalnie
Kwota cyklu 6 spotkań, po 1 godzinie dydaktycznej (45 minut) każde wynosi
:………………………………………………….brutto
Podana w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1) oraz w § 1 ust. 2 umowy liczba cyklów
warsztatów jest szacunkowa , GOPZiPU zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby
warsztatów. Wykonawca nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie
zrealizowania liczby cyklów warsztatów określonej w § 1 ust. 2 umowy.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację cyklów warsztatów w liczbie określonej
w zapytaniu ofertowym oraz w § 1 ust. 2 umowy , która to ma jedynie charakter szacunkowy.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone pełne cykle spotkań.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie sporządzony przez Wykonawcę raport
z przeprowadzonych zaakceptowany przez przedstawiciela GOPZIPU. Zaakceptowane
sprawozdanie będzie podstawą do Wystawienia faktury za przeprowadzony cykl spotkań.
Wypłata wynagrodzenia z zatwierdzonej przez GOPZIPU faktury nastąpi w terminie do 21
dni od dnia doręczenia faktury poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym do
siedziby GOPZIPU, na rachunek bankowy Wykonawcy……... (wskazany na fakturze bądź
rachunku)/opcjonalnie
Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT
czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie GOPZIPU i z tytułu świadczonych usług
będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca
wyraża zgodę, na potrącenie przez GOPZIPU, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty
stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której GOPZIPU utracił prawo do
odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. /opcjonalne
Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę według następujących danych:
Nabywca:

Gmina Miasta Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Odbiorca:

Gdańskie Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, ul.
Wrzeszczańska 23 , 80-409 Gdańsk

NIP 583 00 11 969
X

9.

GOPZiPU dokona płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielnej płatności, zgodnie
z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług./opcjonalnie.
§3
Termin realizacji i wypowiedzenie umowy

1.

2.

Umowę zawiera się na czas określony od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2021 r.
z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron w formie pisemnego wypowiedzenia
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia lub do wyczerpania kwoty brutto
określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w zależności, która z tych przesłanek wystąpi
wcześniej.
W imieniu GOPZiPU odbioru sprawozdania oraz jego weryfikacji w zakresie określonym
w § 3 us.t 4 umowy, dokona pracownik GOPZIPU Anna Baranowska.
§4
Odstąpienie od umowy

1.
2.

3.

4.

W przypadku powstania zwłoki z winy Wykonawcy w przeprowadzeniu cyklu szkolenia
w terminie ustalonych z GOPZIPU o 3(trzy) dni robocze GOPZIPU jest uprawniony do
naliczenia kary umownej za każdy kolejny dzień zwłoki w wysokości 100 zł.
W przypadku nieprzeprowadzenia cyklu szkolenia w dodatkowym terminie określonym
w ust. 1 niniejszego paragrafu z winy Wykonawcy, GOPZIPU jest uprawniony do
odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. W takiej sytuacji
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz GOPZIPU kary umownej z tytułu
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1 umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym w szczególności w przypadku wstrzymania wydatkowania
środków na finansowanie przedmiotu umowy przez organy Gminy Miasta Gdańsk,
GOPZIPU może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania
wynagrodzenia naliczonego za wykonaną cześć prac.
GOPIZPU zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
w przypadku powstania po stronie GOPZIPU szkody w związku z odstąpieniem od umowy
z powodów o których mowa w niniejszym paragrafie.
§5
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu – za zgodą stron. Zmiana sposobu wykonania umowy o której
mowa w § 1 ust. 5 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową lub zapytaniem ofertowym bądź ofertą
Wykonawcy stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu
powszechnego z siedzibą w Gdańsku.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla
Wykonawcy dwa dla GOPZiPU.
GOPZIPU

Wykonawca

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Oferta Wykonawcy wraz z zapytaniem ofertowym
Oświadczenie wykonawcy odnośnie podatku VAT/opcjonalnie
CEDIG – Wykonawcy
Klauzula informacyjna dla wykonawcy zamówienia w ramach Prawa Zamówień Publicznych

Oświadczenie Wykonawcy
do Umowy ….............................

Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
………………………………………………………………………………………………………………..
jestem / nie jestem *zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

*Niepotrzebne skreślić

Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłam/łem i nie zaprzestałam/łem wykonywania
działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia
GOPZIPU o zmianach powyższego statusu.

Gdańsk, dnia ….........................

Podpis ….......................

Klauzula informacyjna dla wykonawcy zamówienia w ramach Prawa Zamówień
Publicznych
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr
2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr
119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i
Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Gdańsku , ul. Wrzeszczańska 29 adres e-mail:
sekretariat@opz.gdansk.pl, tel. 58 320 02 56

2.

Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z
Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z
wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail:
iod@opz.gdansk.pl (w przypadku wyznaczenia IOD)1.

3.

Podstawy i cele przetwarzania danych:
a) Dane osobowe wykonawcy, który jest osobą fizyczną: Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w związku z wykonaniem umowy, a także podjęcia czynności
niezbędnych przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z obowiązkiem
prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych w związku z realizacją zamówienia, przepisów o
rachunkowości w celu rozliczeń, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej,
w związku z obowiązkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym
informację publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także przetwarzane
w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
b) Dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z
Wykonawcą: Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją
postanowień zawartej umowy, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.
1 lit f RODO).

4.

1

Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na
podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji
publicznej. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne
Jeżeli IOD nie został wyznaczony, należy usunąć część zaznaczoną kursywą.

do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tzn. biuro rachunkowe, zewnętrzna
firma informatyczna, zewnętrzna firma obsługująca płatności i rozliczenia, operatorzy
pocztowi i kurierzy, bank, firma ubezpieczeniowa, kancelaria prawna.2
5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez
okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze względu na przepisy o rachunkowości. W
przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

6.

Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje
ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się
przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne
podstawy przetwarzania.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy.

…………………………………..
(czytelny podpis)

2

Wskazano przykładowych odbiorców, należy wskazać faktycznych odbiorców danych.

