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Załącznik nr 2 – wzór umowy z wykonawcą 

 

 

 

UMOWA nr ……… 

 

 

zawarta w dniu ………………. 2012 r. w Gdańsku 

 

 

pomiędzy : 

Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gościnnej 14,  nr KRS 

0000277617, NIP: 583 298 54 11, REGON: 220402290 

reprezentowaną  przez:  

1) Mariannę Sitek – Wróblewską – Prezesa Zarządu  

2) Piotra Wróblewskiego – Członka Zarządu 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

...................................................., z siedzibą w ..........................., ul. ............................., NIP 

………., REGON …………..,  

reprezentowaną/ym  przez:  

1) ……………………………………… 

2) ……………………………………… 

 

Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 

 

 

 

§ 1. 

 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego 

nr 2/07/1.2.0/2012 w trybie zasady konkurencyjności.  

2. Niniejsza umowa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach realizacji 

projektu „Q pracy”. 

 

 

§ 2. 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy przeprowadzenie badań 

dotyczących sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków 

Domów Dziecka. 

2. Badania zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Q pracy” i polegać będą w 

szczególności na: 
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 Opracowaniu narzędzi badawczych w tym w formie wywiadów kwestionariuszowych 

oraz ankiet do badań ilościowych w celu zidentyfikowania sytuacji psychospołecznej i 

materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka. 

 Pozyskaniu danych teleadresowych wychowanków Domów Dziecka, którzy opuścili 

placówki opiekuńczo-wychowawcze w ciągu minimum ostatnich 10 lat, ze szczególnym 

uwzględnieniem wychowanków z województwa pomorskiego, mazowieckiego, 

małopolskiego i warmińsko-mazurskiego. 

 Opracowaniu wyników badań w formie raportu oraz przekazanie Zamawiającemu w  

wersji papierowej – 5 egzemplarzy i w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD – 2 

egzemplarze (w pliku doc oraz w pliku pdf). 

 Opracowaniu wyników badań w formie prezentacji multimedialnej z wynikami badań oraz 

przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD – 1 egzemplarz. 

 Ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

 

3. Powyższy zakres czynności może ulec zmianie w przypadku modyfikacji zakresu i rodzaju 

działań projektowych. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu 

Ofertowym oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz w 

ofercie złożonej przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do realizacji 

przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, przyjmując na 

siebie odpowiedzialność za poprawność merytoryczną i stylistyczną wykonywanej recenzji. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i 

po jej wygaśnięciu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych czy 

stanowiących tajemnicę Zamawiającego, o których się dowiedział w trakcie realizacji 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy jest zobowiązany do ścisłej współpracy 

z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest udzielać ustnych lub 

pisemnych informacji o stanie zaawansowania realizacji zlecenia. Ponadto na żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest okazywać wykonane części badań, o których mowa w § 2 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji 

Projektu. 

4. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do przestrzegania 

zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, zasad obowiązujących w Partnerstwie, zasad 

wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych. 

5. Wykonawca, na żądanie podmiotów kontrolujących Zamawiającego zobowiązany jest do 

udostępniania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy. 
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§ 4. 

1. Strony ustalają, iż  opłata za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, 

wynosi łącznie brutto ....... zł (słownie: ............................. zł). Wynagrodzenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega podwyższeniu. 

2. Zapłata za prace merytoryczne następować będzie po wykonaniu i odebraniu prac  na 

podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury za wykonanie badania i przestawienia 

raportu. 

3. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury są podpisane przez strony protokoły odbioru 

prac bez uwag. 

 

§ 5. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty rachunku/faktury, po wykonaniu zamówienia, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, 

przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku. 

2. Zapłata za wykonane prace będzie dokonana w terminie wskazanym w pkt. 1 pod 

warunkiem posiadania przez Zleceniodawcę środków finansowych na rachunku bankowym 

projektu. W przypadku  opóźnień w przekazaniu transzy Zleceniodawcy przez IP2, zapłata za 

wykonane prace nastąpi w terminie 3 dni od dnia wpływu transzy na rachunek bankowy 

projektu Zleceniodawcy. 

3. Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego 

polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zapłata za wykonane prace współfinansowana jest ze środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 

§ 6. 

1. Wykonawca co najmniej na trzy dni przed planowanym dniem przekazania przedmiotu 

umowy ustala z Zamawiającym datę przekazania. Miejscem przekazania jest siedziba 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający w terminie 3 dni od przekazania zgłasza Wykonawcy uwagi do przekazanego 

przedmiotu umowy i wyznacza termin na jego uzupełnienie lub poprawienie. 

3. W przypadku kolejnego złożenia przedmiotu umowy ust. 2-3 znajdują zastosowanie. 

4. W przypadku braku uwag Strony podpisują protokół odbioru. W przypadku nie zgłoszenia 

przez Zamawiającego uwag w terminie, o którym mowa w ust. 2 protokół uważa się za 

podpisany z dniem następującym po terminie wskazanym w ust. 2. 

5. W przypadku braku uwag – uważa się zamówienie za wykonane z dniem przekazania 

przedmiotu zamówienia. W przypadku zgłoszenia uwag uważa się zamówienie za wykonane 

z dniem podpisania protokołu odbioru bez uwag.  

 

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do badań 

zrealizowanych w wyniku wykonania niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza też, że jest 

wyłącznym podmiotem ww. praw autorskich, oraz że dysponowanie tymi prawami nie 

narusza żadnych praw osób trzecich. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach kwoty określonej w § 4 do przeniesienia na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych do 

opracowania wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności zaś na następujących 

polach eksploatacji: 

1) użytkowanie, 

2) kopiowanie (zwielokrotnienie dowolną techniką), 

3) modyfikowanie, 

4) przetwarzanie, 

5) wprowadzenie do obrotu, 

6) utrwalanie, 

7) wprowadzanie do pamięci komputera oraz wyświetlanie na monitorze komputera. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach kwoty określonej w § 4 do przeniesienia własności 

egzemplarza opracowania (w wersji pisemnej, elektronicznej oraz na nośniku CD). 

4. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw 

zależnych wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot bez żadnych ograniczeń 

terytorialnych ani jakichkolwiek innych, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 

§ 8. 

1. W związku z realizacją przedmiotu umowy strony dopuszczają komunikowanie się 

pisemnie, za pomocą faxu oraz pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Umowie. 

2. Adresy, faxy oraz poczta elektroniczna do doręczeń: 

1) Zamawiającego : Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 

Gdańsk, fax: 58 304 99 56 wewn. 6, e-mail: m.sitek@gfis.pl, a.gojlo@gfis.pl  

2) Wykonawcy:……………………, fax: ……………………………….., e-

mail:……………. 

3. Zamawiający wskazuje następujące osoby do bieżących kontaktów przy realizacji umowy: 

1) Pani: Marianna Sitek-Wróblewska: 506 034 459  

2) Pani: Anna Gojło: 507 140 493 

4. Wykonawca wskazuje następujące osoby do bieżących kontaktów przy realizacji umowy: 

3) Pan(i)………………………………………………………………………………….. 

4) Pan(i)………………………………………………………………………………… 

5. Osoby wymienione w ustępie 3 są upoważnione do dokonania odbioru i zgłaszania uwag. 

Dla skuteczności wystarczająca jest akceptacja lub zgłoszenie uwag przez jedną z 

upoważnionych osób. 

 

§ 9. 

1. W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 

10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każde naruszenie 

obowiązków wynikających z umowy. 

2. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.  

3. Uprawnienie do naliczenia kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość 

kary umownej ani uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy w 

trybie natychmiastowym. 

mailto:m.sitek@gfis.pl
mailto:a.gojlo@gfis.pl
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§ 10. 

Zamawiający jest upoważniony (z zachowaniem uprawnienia do dochodzenia odszkodowań i 

kar umownych) do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 

1. niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę, 

w szczególności: naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy (§ 3 ust. 1), dwukrotnego 

nieudzielenia wyjaśnień czy niewniesienia zmian, poprawek lub uzupełnień do przedmiotu 

umowy (§ 2 ust. 7), dwukrotnego nieudzielenia wyjaśnień o stanie zaawansowania realizacji 

umowy (§ 2 ust. 2), zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy o wielkości co najmniej 3 dni 

po zadeklarowanej przez Wykonawcę dacie przekazania przedmiotu umowy (§ 6 ust. 1), 

nieuzupełnienia lub niepoprawienia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w odpowiedzi na 

uwagi Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego (§ 6 ust. 2); 

2. rozwiązania umowy o dofinansowanie, na podstawie której jest finansowana niniejsza 

umowa; 

3. nie przekazania przez Jednostkę Pośredniczącą środków na realizację niniejszej umowy. 

 

§ 11. 

1. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny 

być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. 

2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 12. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w szczególności zmiany sposobu jej 

wykonania, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie 

Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną całość są: 

1) zapytanie ofertowe; 

2) warunki przeprowadzenia badania 

3) oferta wykonawcy 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 


