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 Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego – wzór umowy 

 

UMOWA ……………….. 

 
zawarta w dniu ............................ 2021 r. w Białymstoku pomiędzy  
NABYWCĄ: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20 
ODBIORCA: Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, ul. Armii Krajowej 32, 15–661 Białystok, 
reprezentowanym przez:  

……………………………………….. – ………………………………………………., 
zwanym w dalszych postanowieniach umowy Zamawiającym,  

a: 
............................................................................................................. z siedzibą ………… przy 
ul. ……………………………wpisanym do ……………… prowadzonym przez 
…………………….   NIP ....................., REGON ……………………………. 

reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................................. 

zwanym w dalszych postanowieniach umowy Wykonawcą. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na Usługę turystyczną – 
wycieczki i wyjścia szkolne, prowadzonej zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu: „Tropiciele 
Kreatywności i Innowacyjności” Strony zawierają umowę o następującej treści. 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną Ofertą zobowiązuje się do wykonania 
zadania pn. „Usługę turystyczną – wycieczki i wyjścia szkolne w ramach projektu 
„Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 
w zakresie części …………………………………………………………… 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: „Tropiciele Kreatywności 
i Innowacyjności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (RPOWP 2014-2020), Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podlaskiego, Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, 
Działanie 3.1 Kształcenie i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności 
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej 
na rozwój kompetencji kluczowych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania 
ofertowego - Szczegółowy opis zamówienia. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi określonej w § 1 zgodnie z Zapytaniem 
ofertowym, z najwyższą starannością, obowiązującymi przepisami  oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi 
w trakcie realizacji usługi.  
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez …………… pod numerem …………... 
(zapis zostanie uzupełniony po wyłonieniu Wykonawcy).  

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno – 
organizacyjnym, osobowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem 
pozwalającymi na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca  zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminach określonych 
w zapytaniu ofertowym oraz harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przed każdym wyjazdem/wycieczką dokonać kontroli stanu 
technicznego pojazdu oraz kontroli trzeźwości kierowcy potwierdzonych przez Policję 
a wyniki badania przekaże kierownikowi wyjazdu, 

§ 3 
Od dnia podpisania umowy w terminach określonych w Szczegółowej charakterystyce 
zamówienia  ujętym w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego, nie później jednak niż do 30 
września 2022 r.  

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników wycieczek/wyjść zgodnie z 

zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
2.  Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie polis i ogólnych 

warunków umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń określonych w ust.1 nie później niż 
na 2 (dwa) dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki/wyjścia.  

3. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2 będzie 
uznawane za ważny powód uzasadniający wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

§ 5 

1. Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie 
całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 

a) Zamawiający – ………………………., tel. ………………………. 
b) Wykonawca –  .................................... tel. ..........................., kom. ……...…………  

2. Osoba odpowiedzialna za koordynację działań ze strony Zamawiającego jest upoważniona 
do dokonywania kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy. 

§ 6 
1. W przypadku powierzenia w czasie realizacji zamówienia części zamówienia 

podwykonawcom, zobowiązuje się do informowania o tym Zamawiającego oraz zawrzeć 
z nimi umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonanie usługi w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązania wynikających z Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 
zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.  

§ 7 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
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a) pierwsza* część zamówienia  – za łączną cenę  ................................ zł brutto, słownie: 
……….................................................................................. zł, w tym należny podatek 
VAT; 

b) druga* część zamówienia – za łączną  cenę ................................ zł brutto, słownie: 
.................................................................................................... zł, w tym należny podatek 
VAT; 

c) trzecia* część zamówienia – za łączną  cenę ................................ zł brutto, słownie: 
.................................................................................................... zł, w tym należny podatek 
VAT; 
Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
………………………. zł brutto, (słownie: 
…………………………………………………….. zł brutto) w tym należny podatek 
VAT. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie za faktycznie zrealizowaną wycieczkę/wyjście w zakresie 
danej części na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z dołączonym 
protokołem realizacji usługi zatwierdzonym przez koordynatora projektu. 

3. Cena określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy  oraz wszelkie należne podatki. 

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ........................................................, w terminie 21 dni od daty wpłynięcia 
prawidłowo wystawionej faktury zatwierdzonej przez koordynatora projektu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności w przypadku 
opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej przez Instytucję 
Pośredniczącą lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego. Po 
otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje 
zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto 
grantu Zamawiającego. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie spowodowanego niedostępnością środków dotacji 
przyznanej Zamawiającemu na realizację Projektu, Wykonawca nie naliczy odsetek z tytułu 
opóźnienia, co nie uchybia roszczeniu o zapłatę kwoty głównej. 

7. Faktura będzie wystawiona na adres: 
NABYWCA: 
Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP: 966 211 72 20  
ODBIORCA: 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, ul. Armii Krajowej 32, 15–661 Białystok  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków projektu. 

9. Strony przyjmują, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 8  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy 
brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy 
brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

3. Kary o których mowa w ust. 1-2 liczone będą od wartości, o której mowa w § 7 ust. 1 w 
zakresie części, której dotyczy uchybienie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kary umownej. 

§ 9 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, gdy: 

a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usługi w terminie bądź nie realizuje jej zgodnie 
z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem. 

b) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi i nie realizuje jej pomimo 
dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego, 

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty. 
2. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

§ 10 
1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku  
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, 
w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach 
bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi 
przez Strony niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób 
otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich 
źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, 
wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji 
na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji 
chronionych zapisami niniejszej umowy; 

5) niesporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi 
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją 
niniejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych 
przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy 
nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony 
umowy, o których strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników 
własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, 
w celu dochowania tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do: 
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 
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2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, 
wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie 
przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do 
zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu 
udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek 
udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną 
wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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 119 z 2016 r.), 
zwanego dalej RODO. 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych ani 
udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział 
przy realizacji umowy. 

5. W wyniku realizacji niniejszej umowy nastąpi obustronne powierzenie danych osobowych. 
6. W wyniku realizacji niniejszej umowy strony wspólnie będą administrowały danymi 

osobowymi i staną się współadministratorami w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO. 
7. Realizacja niniejszej umowy, wymagająca przetwarzania danych osobowych innych niż 

dane stron umowy lub dane osób biorących udział przy realizacji umowy, może rozpocząć 
się nie wcześniej niż, po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.” 

§ 11 
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową, zmiany treści Umowy dokonywane 

będą za zgodą obu Stron aneksem do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w 
ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na 
wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym 
paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

3. Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana postanowień Umowy w stosunku do 
treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku:  

1) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na prawidłową realizację projektu, 
w szczególności w sytuacji zmiany terminu realizacji projektu,  

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia,  

3) zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca 
stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego 
realizowane jest zamówienie,  
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4) wystąpienia czynników uniemożliwiających bądź zagrażających prawidłowej realizacji 
projektu, a niemożliwych do przewidzenia na etapie składania zapytania ofertowego; 

5) zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej,  

6) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami w tym: epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne 
lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, 

8) zaistnienia przypadków wymienionych w rozdziale 6.5.2 pkt 20 ppkt b-e Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-
2020). 

4. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 zobowiązana jest 
poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia. 

§ 12 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie zaistnienia zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

3. Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się 
rozstrzygać w drodze negocjacji, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać będzie 
właściwy sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1, 
2) szczegółowa charakterystyka zamówienia – Załącznik nr 2, 

3) oświadczenie o braku powiązań– Załącznik nr 3 
4) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 4 

5) protokół odbioru wykonania usługi – Załącznik nr 5 

6. Umowa została sporządzona dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.  

 

Zamawiający:                                                                                Wykonawca: 
 

 
 

 

 



 

 
__________________________________________________________________________________ 

Projekt „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku współfinansowany z środków EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 3.1.2 na lata 2014-2020. 
 

* wykreślić, jeżeli nie dotyczy 

Załącznik nr 5 do umowy – protokół odbioru wykonania usługi 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA USŁUGI 
1. Sporządzony:    
 

Miejscowość: ……………………………..                                                            
Data: ………………………………...…….. 
Na podstawie umowy nr:  ………………………………….. 

 
2. Pomiędzy: 

 
Zamawiającym:   
Nabywca: 
Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20  
Odbiorca: 
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, ul. Armii Krajowej 32,  
15–661 Białystok 
a     
Wykonawcą:   
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

3. Przedmiot zamówienia:  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Odbiorca przyjmuje/nie przyjmuje*  pod względem jakościowym wykonaną usługę. 
 
Uwagi:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
4. Załączniki do protokołu: 
 

1) ………………………………………. 
2) ………………………………………. 

 
 

 
                    Zamawiający:                                            Wykonawca: 

    
*niepotrzebne skreślić 
 
 
Karta rozliczenia prac Wykonawcy 
………………………………………………….. 
 


