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Załącznik nr 3 

w z ó r  u m o w y  

U M O W A  nr ………………………………….. 

 

zawarta w Gdyni w dniu ............................... 2018 r.  

pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326, 

reprezentowaną przez ………………………………………………………. – …………………………………………, działającą/cego                         

z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni udzielonego Zarządzeniem nr …………………………………………………………., 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………. 

…………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1559- t.j. z późn. zm.).   

 

§ 1 

1. Umowa zostaje zawarta w związku z realizacją projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta 

Gdyni i obszaru ZIT – etap I” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Przeprowadzenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia – część 1, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
∗
 

2) Przeprowadzenia kompleksowych badań kwalifikujących do odbycia kursu na pracownika 

kwalifikowanego ochrony osób i mienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – część 2, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 
*
 

3) Przeprowadzenie badań lekarskich kwalifikujących do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz 

odbycia kwalifikacji przyspieszonej na kierowcę zawodowego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia – część 3, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
* 

3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: …………………………………………………………….. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji umowy, sprawdził dokumentację 

postępowania, nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości                      

i kompletności złożonej oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami Zapytania. 

 

  

                                                 
∗ niepotrzebne skreślić 
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2                                     

z zachowaniem wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność kwoty badań lekarskich o których mowa w § 1 ust. 2 w trakcie 

realizacji umowy i zobowiązuje się do świadczenia usługi po kwotach określonych w umowie. Zmiana 

stawki VAT nie powoduje zwiększenia wartości umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonaną pracę. 

4. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony do dnia………………………. 

  

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi wynikającej z niniejszej umowy wynosi: …………………………………………… 

złotych brutto (słownie: .....................................  złotych 00/100 zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik 

do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie usług, o których mowa powyżej będzie przekazywane Wykonawcy na 

podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia jej Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru wykonania usług, z zastrzeżeniem, że ze strony Zamawiającego musi być 

podpisany bez uwag i zastrzeżeń.  

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy Zamawiający wpłaci na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany               

w fakturze. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby upoważnionej ze strony 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest
*
 podatnikiem podatku VAT. 

6. Wykonawca wystawi faktury na dane Zamawiającego: 

NABYWCA: 

Gmina Miasta Gdyni 

81-382 Gdynia 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  

NIP 5862312326 

ODBIORCA: 

Urząd Miasta Gdyni 

81-382 Gdynia 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  

                                                 
* Niepotrzebne skreślić 
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7. Wystawiane przez Wykonawcę faktury oraz wynikające z niniejszej umowy dokumenty winny być 

wysyłane na adres ODBIORCY. 

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w 

ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający lub inny uprawniony podmiot może kontrolować 

sposób wykonania zlecenia oraz dokumentację związaną z jego realizacją, w tym dokumentację finansową, 

i zobowiązuje się do współdziałania w przypadku takiej kontroli. 

  

§ 4 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w następującym zakresie: 

1)  przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą one korzystne np. finansowo dla Zamawiającego albo 

zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

2) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian  

w obowiązujących przepisach prawa; 

3) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zapytaniem. 

2. Zmiany umowy, o których mowa powyżej wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenia 

aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w ustalonym terminie. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy  w trybie natychmiastowym w 

sytuacji, gdyby Wykonawca nie wykonywał lub nienależycie wykonywał niniejszą umowę, w szczególności w 

sposób nieterminowy lub z naruszeniem jakości i standardu usług. 

 

§ 5 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: Monika 

Antowiak tel. 58 668 20 24, e-mail: m.antkowiak@gdynia.pl  

2. Osobami upoważnionymi do kontroli wykonania  umowy ze strony Zamawiającego są: 

1) Monika Antkowiak  tel. 58 668 20 24, e-mail: m.antkowiak@gdynia.pl 

2) Joanna Nowicka te. 58 668 20 26, e-mail: j.nowicka@gdynia.pl  

3. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: ……………….. tel. ………………..,  

e-mail: ………………… 

§ 6 

1. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający powierzy do przetwarzania Wykonawcy dane osobowe 

uczestników projektu, którzy zostaną objęci badaniami lekarskimi a Wykonawca zobowiązuje się 
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przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

zwanej dalej: „u.o.d.o.” i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 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.  z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). 

2. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych.  

3. W celu upoważnienia pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca wskaże Zamawiającemu dane pracowników wymagane w załączniku nr 1 do umowy o 

powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

  

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

2. W przypadku powstania sporu w związku z realizacją niniejszej umowy strony dążyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym 

do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 

Wykonawcy.  

 

 

 

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

       Zamawiający                      Wykonawca               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


