Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr GPPC 7/2019
UMOWA O DZIEŁO NR [ ...]
Zawarta w dniu……………………………........ r. w Gdańsku pomiędzy:
Przychodnią BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku, ul. Krzemowa 16, 80-041 Gdańsk,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000503495, NIP:
5840300511, reprezentowaną przez komplementariusza – Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o.,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000505742, NIP:
5833166721, kapitał zakładowy: 10.000 zł, za którego działa Prezes Zarządu - Andrzej Zapaśnik.
zwaną dalej: „Zamawiającym”,
a
................................................................................
zamieszkałym/ą/
z
siedzibą ………………………………………….. NIP / PESEL dla osób fizycznych,…………………………..
KRS/inny Rejestr ……………………………………………………………………………..…………
zwanym/ą dalej: „Wykonawcą”.
łącznie zwanymi dalej: "Stronami".
Zamawiający oświadcza, że bierze udział w realizacji Projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki
Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku
aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” w ramach Osi Priorytetowej 05.
Zatrudnienie, Działania 05.04. Poddziałania 05.04.01 Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwanego
dalej: „Projektem”) oraz zapewnia, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych lub faktycznych,
które uniemożliwiałyby zawarcie przez Zamawiającego niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, że
Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasta Gdańska.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające wykonanie
Przedmiotu umowy oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
Przedmiotu umowy, a także, iż dysponuje narzędziami oraz środkami niezbędnymi dla wykonania
umowy.
§1
[PRZEDMIOT UMOWY i SPOSÓB JEGO REALIZACJI]
1.

2.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i
dostarczenia Zamawiającemu zestawów ćwiczeń na potrzeby realizacji wideoinstruktarzy dla
osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym.
Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w opracowanym i dostarczonym
Zamawiającemu Przedmiocie Umowy w szczególności zestawu treningów (osnowy ćwiczeń),
który pozwoli na realizację co najmniej 60 (słownie: sześćdziesięciu) różnych ćwiczeń, co
odpowiadać powinno około 60 (słownie: sześćdziesięciu) minutom docelowego materiału
video oraz obejmować między innymi:

1) zestaw co najmniej 60 (słownie: sześćdziesięciu) różnych ćwiczeń zapisanych w formie
konspektu (do dowolnej konfiguracji);
2) co najmniej 6 (słownie: sześć) propozycji treningu z zastosowaniem ćwiczeń, o których
mowa w pkt 1 powyżej;
3) wskazówki dotyczące samodzielnej konfiguracji treningu (częstotliwość, objętość, zasady
bezpieczeństwa);
4) przykładową uniwersalną rozgrzewkę (początek treningu) i przykładowe rozciąganie z
wyciszeniem (na koniec treningu).
5) uniwersalne wskazówki do planowania aktywności fizycznej w stanie przedcukrzycowym.
3.
Przy opracowywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia jego
przeznaczenia – realizacji na jego podstawie videoinstruktarzy, jak również celu jakim
Przedmiot Umowy ma finalnie służyć – przeciwdziałania rozwojowi cukrzycy typu 2 oraz
budowania wydolności i sprawności fizycznej osób będących w stanie przedcukrzycowym.
4.
Materiałem wynikowym realizacji Przedmiotu Umowy powinien być dokument tekstowy w
formacie DOCX, zawierający co najmniej elementy ujęte w treści § 1 ust. 2 Umowy.
5.
W odniesieniu do wszelkich treści ujętych w materiale wynikowym realizacji Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich oparcia o wymagania zawarte w Regionalnym
Programie Polityki Zdrowotnej dotyczącym prewencji cukrzycy typu 2 dla województwa
pomorskiego oraz wytyczne polskich towarzystw medycznych i/lub naukowych właściwych
dla obszarów informacyjno-edukacyjnych ujętych w treści zestawów ćwiczeń.
6.
W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania zasad
promocji obowiązujących w Projekcie. Wykonawca tym samym potwierdza, iż zapoznał się z
zasadami promocji obowiązującymi przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, dostępnymi na
stronie internetowej: http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu.
7.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób nienaruszający
praw osób trzecich.
8.
Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie realizowany przez [………………………..]1.
9.
Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że osoba realizująca Przedmiot Umowy będzie
posiadała:
1) wykształcenie wyższe kierunkowe z obszaru planowania i realizacji treningu zdrowotnego
osób dorosłych, tytuł instruktora rekreacji ruchowej lub równoważny,
2) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć treningu zdrowotnego dla
osób dorosłych,
3) znajomość wskazań i przeciwwskazań dotyczących aktywności fizycznej osób ze stanem
przedcukrzycowym,

1

W przypadku gdy Wykonawca będzie przedsiębiorcą, należy podać osobę wyszczególnioną w
Ofercie, wskazaną przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy.

4) doskonałą znajomość Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji
cukrzycy typu 2 dla województwa pomorskiego.
§2
[TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY]
1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 19 października 2019 roku.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie miejsca
właściwego do zrealizowania Przedmiotu Umowy i zarazem umożliwiającego jego wykonanie.
§3
[INNE ZOBOWIĄZANIA ORAZ USTALENIA STRON ]

1.
2.

1.

2.

3.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy za pomocą własnych
narzędzi oraz wszelkich innych środków niezbędnych do jego wykonania.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia Wykonawcy narzędzi i środków, o których
mowa w ustępie 1. powyżej.
§4
[WYNAGRODZENIE ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI]
Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie
[……………..] (słownie:[…………………...]) złotych brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy ma
charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
Wskazane w § 4 ust. 1 Umowy wynagrodzenie wyczerpuje w całości roszczenie Wykonawcy z
tytułu realizacji Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie to obejmuje w szczególności wykonanie
wszystkich zobowiązań wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy, a także pokrywa
wszelkie koszty Wykonawcy z tym związane, w tym koszty dokonania ewentualnych korekt w
Przedmiocie Umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie odbioru i wynikających z
protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 Umowy obejmuje również wszystkie należności
publicznoprawne (w szczególności: podatek VAT, składki na ubezpieczenie społeczne oraz
zdrowotne, podatek dochodowy, a także wszelkiego rodzaju zobowiązania publicznoprawne
ciążące na Zamawiającym z tytułu niniejszej umowy). W przypadku osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej Zamawiający dokona jako płatnik potrąceń
należności publicznoprawnych.
Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy realizacji
Przedmiotu Umowy podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia
przez Zamawiającego na etapie sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego jakichkolwiek
zastrzeżeń dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich
uwzględnienia oraz niezwłocznego dokonania korekty Przedmiotu Umowy zgodnie z

5.
6.
7.
8.
9.

uwagami i wytycznymi Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuję się do
dokonania stosownej korekty oraz ewentualnych następnych korekt, na swój koszt.
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego realizacji Przedmiotu Umowy stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury/rachunku.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze/rachunku.
Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w
ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.04. Poddziałanie 05.04.01 Zdrowie
na rynku pracy – mechanizm ZIT.
§5
[ PRZESTRZEGANIE TAJEMNICY I INFORMACJI POUFNYCH]

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i nieudostępniania
informacji poufnych podmiotów, z którymi będzie współpracował w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym zwłaszcza Zamawiającego. Tajemnice przedsiębiorstwa oznaczają tajemnice
handlowe (w tym know-how) - informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą: (i) jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich
elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym
rodzajem informacji, (ii) mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą; (iii) poddane
zostały przez podmiot, który zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych
okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy. Przez Informacje poufne rozumiane
będą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne informacje, którym Zamawiający
nadał charakter informacji poufnych.
§6
[KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE]
1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każde stwierdzone naruszenie tajemnicy
przedsiębiorcy, udostępnienie informacji poufnych.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) z tytułu odstąpienia od niniejszej Umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym zwłaszcza z przyczyn
ujętych w § 7 ust. 1 pkt 2-5 Umowy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień opóźnienia w realizacji
Przedmiotu Umowy.
4.
W przypadku gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy łącznie 7 (słownie:
siedem) dni, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy na
zasadach określonych w § 7 ust. 1 pkt 5 i § 7 ust. 2.
5.
Kary umowne są niezależne od siebie i będą naliczane za każdy przypadek naruszenia
Umowy
odrębnie. Jednakże w takim przypadku łączna wysokość kar umownych z różnych
tytułów nie może przekroczyć 75 (słownie: siedemdziesięciu pięciu)% wartości wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Jednocześnie w każdym przypadku Zamawiający jest
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w
Umowie kar umownych na zasadach ogólnych.
6.
Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty doręczenia
Stronie wezwania do jej zapłaty.
7.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, po bezskutecznym
upływie terminu płatności wskazanego w ust. 6 powyżej. W takiej sytuacji podstawą
potrącenia będzie oświadczenie Zamawiającego w formie pisemnej, doręczone na adres
Wykonawcy wskazany w części wstępnej umowy.
8.
Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa do
dochodzenia kar umownych należnych na podstawie Umowy.
§7
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy lub od części niniejszej
Umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
2) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminów realizacji
Przedmiotu Umowy i nie rozpoczął jej realizacji pomimo wyrażonych zastrzeżeń przez
Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu)
dni od powzięcia wiadomości o opisanych powyżej okolicznościach. W takim przypadku

2.

uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
3) w przypadku gdy Wykonawca pomimo wyrażonych zastrzeżeń Zamawiającego i
wezwania do prawidłowej realizacji Umowy, nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z
warunkami wynikającymi z Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7
(słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
4) w przypadku likwidacji Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku uznaje się, że do odstąpienia od
Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy, w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Odstąpienie od Umowy następuje w drodze złożenia jednostronnego oświadczenia woli.
§8
[WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY]
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§9
[DORĘCZENIA]

1.
2.

3.
4.

5.

Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące Umowy oraz zawiadomienia związane z Umową,
powinny pod rygorem nieważności zachować formę pisemną.
Do bieżących kontaktów Strony wskazują osoby:
1) ze strony Zamawiającego: [……………………………..]
2) ze strony Wykonawcy: […………………………………..]
Doręczenia będą dokonywane pod adresy wskazane we wstępnej części Umowy lub w § 9
ust. 5 Umowy.
Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie
adresu do doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod ostatnio podany
adres za skutecznie doręczoną.
Doręczenia mogą być dokonywane na adres poczty elektronicznej:
1) Zamawiającego: [……………………………..]
2) Wykonawcy: […………………………………..]
§ 10

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz przepisy, zasady i
wytyczne obowiązujące Beneficjenta realizującego Projekt, o którym mowa w części
wstępnej Umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy,
chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a zmiany nie przekraczają 50% wartości
zamówienia. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron
wyrażoną w formie pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
3. Zmiana osoby wskazanej do realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić wyłącznie w
sytuacjach losowych – zupełnie niezależnych od Wykonawcy i stwierdzonych odpowiednim
dokumentem. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
poinformowania Zamawiającego o powyższym, przekazania stosownej dokumentacji
potwierdzającej okoliczności uzasadniające taką zmianę, a także gwarantuje, że osoba
zastępująca wskazaną pierwotnie jako realizator Przedmiotu Umowy, spełnia wszystkie
wymagania określone w Załączniku nr 2 – Zapytanie ofertowe. Strony zgodnie ustalają, iż
zmiana osoby wskazanej do realizacji Przedmiotu Umowy, nie będzie stanowiła zmiany
umowy w rozumieniu ust. 2 powyżej.
4. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z
Umową oraz jej realizacją na zasadach określonych w § 5 Umowy. Wykonawca uprawniony
jest jednak do udostępnienia wskazanych informacji na żądanie uprawnionych ustawowo
organów/instytucji/urzędów. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie dotyczącym
realizacji Umowy, do poddania kontroli przeprowadzonej przez instytucje i organy
uprawnione do kontrolowania Projektu realizowanego przez Beneficjenta oraz
Zamawiającego.
6. Strony poddają wszelkie spory wynikające z zawarcia lub wykonania niniejszej Umowy prawu
polskiemu materialnemu i procesowemu.
7. Spory, o których mowa w ust. powyżej, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego każdorazowo właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załącznik Nr 1 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Załącznik Nr 2 - Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 1 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
NR … z dnia …………………………………..
ZAMAWIAJĄCY
(pełna nazwa i adres):

WYKONAWCA
(pełna nazwa i adres):

Umowa nr / data umowy
Przedmiot i zakres
protokołu:

Przedmiot zamówienia:

WARTOŚĆ BRUTTO
zamówienia będącego przedmiotem odbioru:

Załączniki:

UWAGI/ZASTRZEŻENIA

Podpis osoby upoważnionej przez WYKONAWCĘ

Podpis osoby upoważnionej przez ZAMAWIAJĄCEGO

