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Umowa nr ……. 

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

 

…………………..z siedzibą w………., kod, przy ul. ……..., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

nr KRS …………………….., nr NIP ……………….,  nr REGON reprezentowanym przez: 

……………………….. - ……. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………….. …………… z siedzibą w ………………………, zarejestrowaną/ym w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod nr KRS …………………….., nr NIP ………………,  nr REGON …………………………………, wpisaną/ym na listę 

przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS 

reprezentowanym przez: 

……………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

Zamówienie o wartości powyżej 50 tysięcy PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności                         

w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

Umowa realizowana jest w ramach projektu „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych 

realizujących nowe modele w zakresie użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój 

ekonomii społecznej. 

 

Strony niniejszej Umowy postanawiają co następuje: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest pilotażowe wdrożenie modelu wiązki usług społecznych w zakresie Turystyki 

Społecznej+, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

2.1 Opracowanie Planu Współpracy między Stronami: 

a) wypracowanie ostatecznej wersji wiązki usług dostosowanej do modelu, 

b) opracowanie rozwiązań organizacyjnych, w tym: 

- przedstawienie listy kadry posiadającej wymagane doświadczenie do realizacji usług oraz opracowanie 

struktury organizacyjnej, 

- wypracowanie zasad sprawozdawczości cząstkowej (co 3 m-ce), 

c) zweryfikowanie i zatwierdzenie planu etapów wdrażania modelu, 
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d) wypracowanie zasad monitoringu i ewaluacji procesu wdrożeniowego, 

e) określenie zasad współpracy Wykonawcy z osobami wskazanymi ze strony Zamawiającego, w tym: 

ekspertem terenowym ds. wdrażania modelu, doradcami tematycznymi i innymi specjalistami, 

f) określenie zasad i obowiązków Wykonawcy w zakresie współpracy z Zamawiającym w obszarze 

upowszechniania wdrażanego modelu usług, w tym udział w min. 4 wydarzeniach. 

 

2.2 Realizacja wiązki usług, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zatwierdzonym planem współpracy: 

a) wdrażanie ostatecznej wersji Modelu wiązki usług 

b) wdrażanie opracowanego Planu Współpracy, 

c) korzystanie ze wsparcia doradczo-mentoringowego eksperta ds. wdrażania modelu dedykowanego do 

bieżącej współpracy z Wykonawcą, 

d) korzystanie z doradztwa specjalistycznego. 

 

2.3 Upowszechnianie wdrażanego modelu usług: 

a) udział w min. 4 wydarzeniach, 

b) informowanie, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, iż działania objęte niniejszą umową są 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania statusu przedsiębiorstwa społecznego w trakcie realizacji 

Umowy, co wiąże się z ewentualnym wystąpieniem o aktualizację statusu, o ile on wygaśnie, w trakcie 

trwania realizacji Umowy. 

§ 2. Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……..      PLN 

brutto (słownie: ...................................... złotych, ......... groszy) płatne w następujący sposób: 

a) 80% kwoty wskazanej w ust. 1, tj. ………  PLN (słownie: ……..     złotych, ................. groszy) w terminie 

do 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy na podstawie poprawnie wystawionej faktury zaliczkowej, 

pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w §12 oraz dostępności środków na 

rachunku bankowym projektu, w ramach którego zawarta została niniejsza umowa; 

b) 20% kwoty wskazanej w ust. 1, tj. ……... PLN (słownie: ……..      złotych, ........... groszy) w terminie do 

14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego sprawozdania z wykonania przedmiotu umowy, 

pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym projektu, w ramach którego zawarta 

została niniejsza umowa. 

2. Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenia w wysokości mniejszej niż wskazany w ust. 1a, w 

przypadku, kiedy Zamawiający nie dysponuje odpowiednią wysokością środków finansowych na rachunku 

bankowym Projektu. W razie wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający dokona płatności brakującej kwoty 

w terminie do 3 dni od zasilenia środkami konta projektu. W przypadku opóźnienia przekraczającego 90 

dni Strony będą miały możliwość negocjować plan etapu wdrażania modelu.  

3. Podstawą zapłaty kwoty wynagrodzenia wymienionej w ust. 1b będzie podpisanie protokołu, 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

4. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględnione są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego z 

tytułu realizacji niniejszej Umowy. 
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§ 3. Termin i warunki wykonania Umowy 

1. Umowa jest zawarta na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia, do dnia 31.01.2021 r., przy założeniu, iż 

zapisy § 1, ppkt. 2.1 mają być zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 4. Obowiązki Stron 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany stosować się do: 

1.1 wskazówek Zamawiającego zawartych w opisie Modelu (Załącznik nr 4 do umowy) 

1.2 planu etapów wdrażania modelu 

1.3 wskazówek, które będą mu udzielane w toku wdrażania modelu przez doradców wyznaczonych do 

współpracy z nim przez Zamawiającego. Wskazówki będą dotyczyć w szczególności: 

a) sposobów, narzędzi dot. wdrażania wiązek usług dodatkowych, 

b) usprawnienia działań realizowanych w ramach usługi bazowej,  

c) monitoringu i ewaluacji procesu wdrożeniowego. 

2. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu zamówienia zaangażuje kadrę, która została wykazana 

w złożonej ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kadry, pod warunkiem, iż nowa osoba będzie 

posiadała doświadczenie równoznaczne lub wyższe z przedstawionym w ofercie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą (Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy), a także z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, 

standardów oraz dbałością o interesy Zamawiającego.  

4.   Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

a) poddania się działaniom monitoringowym i ewaluacyjnym, 

b) przedkładania, min. raz na 3 miesiące, sprawozdań okresowych w zakresie postępów wdrażania 

wiązki usług i osiąganych efektów wdrożeniowych (zarówno pod względem postępów w zakresie 

wdrażania, jak i osiągania określonych w złożonej ofercie wskaźników), w terminach i według wzoru 

określonego w Planie Współpracy (rozwiązania organizacyjne), 

c) złożenia sprawozdania końcowego, w terminie 30 dni od daty wskazanej w § 3, ppkt. 1.1 niniejszej 

umowy,   

d) stosowania przy realizacji zadań zapisów „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) wyznaczenia eksperta terenowego oraz doradców do współpracy z Wykonawcą, 

b) udzielania wszelkich wskazówek, informacji oraz wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu 

umowy, 

c) przekazania wzorów dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

d) odbioru prac i zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy. 

 

§ 5. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją umowy z 

wykorzystaniem wzorów dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, a w przypadku tworzenia 

innych dokumentów z wykorzystaniem otrzymanych od Zamawiającego logotypów i zasad ich 

stosowania. 

2. Dokumentacja dotycząca potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy obejmuje: 
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a) ostateczną wersję modelu wiązki usług, 

b) plan współpracy, 

c) sprawozdanie końcowe (załącznik nr 3 do niniejszej umowy), 

d) protokół (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 

3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w odniesieniu do wydatków dotyczących przedmiotu umowy oraz zapewnić we 

własnym zakresie i na własny koszt interpretacje właściwych organów w przypadku wystąpienia 

ewentualnych wątpliwości dotyczących obowiązków podatkowych ciążących na Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dla celów kontrolnych dokumentacji określonej w ust. 

1–2, a także do przechowywania w formie papierowej i elektronicznej utrwalonych materiałów 

promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących realizacji Umowy do 31 grudnia 2027 roku, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 4. Zamawiający 

powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę przed upływem tego terminu. 

6. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją Umowy. 

§ 6. Materiały i narzędzia 

1. Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy w wersji elektronicznej materiały i dokumenty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności prawidłowe logotypy funduszu, programu, 

Zamawiającego oraz partnerów Projektu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia Wykonawcy także wzorów innych dokumentów w 

trakcie trwania Umowy, związanych z jej prawidłowym wykonaniem. 

 

§ 7. Obowiązki informacyjne 

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania sobie informacji dotyczących 

w szczególności: zmian organizacyjno-prawnych, wszczęcia postępowania likwidacyjnego, układowego 

lub upadłościowego oraz innych, mogących mieć wpływ na wykonywanie praw i obowiązków 

wynikających z Umowy, w przypadku problemów z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Ponadto 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji związanych z 

wykonaniem niniejszej Umowy na każde żądanie Zamawiającego, a także do stosowania się do wszystkich 

wytycznych, wskazań oraz sugestii przekazywanych przez Zamawiającego. 

2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie realizacji umowy są: 

Ze strony Zamawiającego: ………………..  kontakt: tel. ………, e-mail: …….. 

Ze strony Wykonawcy:  ……………………. kontakt:  tel. …………., e-mail: ……………….. 

 

§ 8. Obowiązki kontrolne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do poddania czynnościom kontrolnym, monitoringowym wykonywanym 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub innych uprawnionych podmiotów, w tym 

udostępnienia im wglądu w dokumenty merytoryczne i finansowe związane z realizacją przedmiotu 

umowy, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3. 

2. Kontrola ma na celu ocenę prawidłowości realizacji Umowy. 

3. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych zostanie stwierdzone, że Wykonawca dopuszcza się 

nieprawidłowości w wykonaniu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub 



 

    5 | Strona 

zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego oraz 

przesłania pisemnej informacji o działaniach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości. 

4. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom/osobom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak 

i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem Umowy. 

5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym podmiotom/osobom w dowolnym terminie, w trakcie 

wykonywania Umowy oraz po jej zakończeniu, do dnia 31 grudnia 2027r. 

 

§ 9. Dane osobowe 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) zna przepisy Rozporządzenia RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

b) opracował, przyjął i wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych i zobowiązuje się do 

ich stosowania przy realizacji niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do powierzenia Zamawiającemu na podstawie odrębnej umowy niżej 

określonych danych osobowych:  

a) listy kadry, o której mowa w § 1, ppkt. 2.1b niniejszej umowy – imię i nazwisko, numer telefonu i 

adres e-mail. 

3. Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać powierzone dane osobowe, wskazane w § 9 ust. 2, jedynie w 

celu kontroli, monitoringu i ewaluacji realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

1. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jeśli nie zrealizował przedmiotu Umowy lub nie 

przekazał sprawozdań z realizacji Umowy lub działał niezgodnie ze wskazówkami Zamawiającego zawartymi 

w niniejszej Umowie i jej załącznikach. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest zwrócić otrzymaną 

do momentu stwierdzenia niewykonania przedmiotu Umowy część wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, 

pkt. 1a. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zwrotu całości 

otrzymanego wynagrodzenia w przypadku, gdy Wykonawca: 

1) zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy bez powiadomienia Zamawiającego, 

2) będzie działał niezgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez doradcę wyznaczonego przez 

Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą w trakcie wdrażania modelu, 

3) odmówi poddania się kontroli oraz uniemożliwi przeprowadzenie czynności związanych z 

monitoringiem i ewaluacją, 

4) nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie nieprawidłowości w realizacji przedmiotu 

umowy stwierdzonych w toku czynności kontrolnych i/lub monitoringowych, 

5) złoży fałszywe lub niekompletne oświadczenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia lub 

w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

6) zostanie w trakcie realizacji umowy postawiony w stan likwidacji lub upadłości.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

otrzyma jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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5. Jeżeli Zamawiający mimo ciążącego na nim obowiązku nie dostarczy Wykonawcy materiałów i wzorów 

dokumentów, niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca może wstrzymać się z 

realizacją Zamówienia do czasu otrzymania określonych umową materiałów i dokumentów. 

6. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy obowiązywać będą kary 

umowne: 

6.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia 

wynikającego z Umowy, w przypadku niewykonania z należytą starannością jednego z zadań określonych w 

§ 1 ust. 2 Umowy. Przez należytą staranność rozumie się w szczególności nieterminowe składanie 

sprawozdań, realizację przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami umowy i/lub złożoną ofertą, 

brak kontaktu ze strony Wykonawcy trwający dłużej niż 10 dni w odpowiedzi na kontakt ze strony 

Zamawiającego. 

6.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku zwłoki z zapłatą za realizację przedmiotu 

umowy w wysokości 0,1% od należnego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia płatności. Prawo do 

naliczenia kary nie przysługuje Wykonawcy jeżeli opóźnienie w płatności wynika z: 

a) braku środków na rachunku bankowym projektu, w ramach którego Zamawiający zakupił usługę, 

b) nieusunięcia w wyznaczonym terminie braków lub uchybień stwierdzonych przez Zamawiającego w 

przedłożonym sprawozdaniu z realizacji przedmiotu umowy. 

9. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy przekracza wartość kar umownych, możliwe jest dochodzenie przez Strony 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 11. Rozwiązanie Umowy 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia 

okoliczności niezależnych od Strony, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub 

którym nie mogła zapobiec pomimo dołożenia najwyższej staranności, uniemożliwiających drugiej stronie 

spełnienie świadczeń. 

2. W razie naruszenia przez Stronę zapisów niniejszej Umowy druga Strona może wypowiedzieć Umowę ze 

skutkiem natychmiastowym jeżeli Strona dopuszczająca się nieprawidłowości nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez drugą Stronę umowy lub naruszenia będą się systematycznie i uporczywie powtarzały. 

3. W razie wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ważnych powodów druga Strona może 

żądać kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia wynikającego z Umowy, a jeżeli poniesiona 

przez nią szkoda byłaby wyższa od zastrzeżonej kary, może dochodzić pozostałej części odszkodowania.     

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wywiera skutek, jeśli zostało złożone na piśmie. 

 

§ 12. Zabezpieczenie wykonania Przedmiotu Umowy 

Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy stanowi weksel in blanco, który Zamawiający ma 

prawo wypełnić w każdym czasie, na sumę do wysokości wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy 

wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych oraz innymi należnościami wynikającymi z przeprowadzenia 

postępowania egzekucyjnego. Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową stanowią Załączniki nr 5 i 6 do 

niniejszej Umowy. 

 

§ 13. Postanowienia końcowe 
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1. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej i zgody obu Stron. 

2. Wszelkie aneksy oraz załączniki sporządzone dla umowy będą stanowiły jej integralną część. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony zobowiązują się 

rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia 

kompromisu, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

  

         

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

       podpis w imieniu Wykonawcy                                                     podpis w imieniu Zamawiającego 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dn. ……… 2020 r.   

2) Protokół odbioru przedmiotu umowy - wzór 

3) Końcowe sprawozdanie z realizacji przedmiotu umowy – wzór 

4) Opis Modelu 

5) Wzór weksla i deklaracji wekslowej 


