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Załącznik nr 3

UMOWA NR ........

zawarta w dniu ………..…..… w Lublinie

zawarta w dniu  ……………………………… w  Lublinie,  pomiędzy

Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53,
KRS: 0000009613, NIP: 712-25-96-144, REGON: 431238297
w imieniu i na rzecz którego działa:

reprezentowany przez:

Wojciecha Deca - Prezesa

Justynę Spryszak - Wiceprezesa

Zwanym dalej „Zamawiającym

a

………………………………………………………………………

w imieniu i na rzecz której działa:

……………………………………………………………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanych dalej „Stronami”,

§ 1

Podstawa zawarcia umowy

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego  w  trybie  zapytania  ofertowego  z zachowaniem  zasady  konkurencyjności  w
rozumieniu  Wytycznych Ministra  Infrastruktury  i Rozwoju  w  zakresie  kwalifikowalności
wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

§ 2
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Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy  jest  dostawa 254 kompletów (łącznie 1778 egzemplarzy)
publikacji  popularnonaukowych dla  uczestników warsztatów rozwoju  osobistego  wraz  z
wysyłką  w  ramach  projektu  „Żyj  bez  stresu  żyj  bez  bólu”  -  Uniwersytecki  Program
Edukacyjny,  POWR.03.01.00-00-T229/18-00,   współfinansowanego przez Unię Europejską
w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach  Osi  Priorytetowej  III.
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i  rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (zwanego
dalej  „Projektem”).  Projekt  jest  realizowany  przez  Uniwersytet  Medyczny  w Lublinie  w
partnerstwie z TERPA Sp. z o. o. i Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych.

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia  stanowiącym Załącznik  nr  1  oraz  zgodnie  ze  złożoną  Ofertą
Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. W  sytuacji  braku  możliwości  dostawy  zestawów  publikacji  do  danego  adresata,
Wykonawca dokona dostawy na adres Zamawiającego, z zastrzeżeniem przedstawienia
dokumentów potwierdzających podjęcie próby dostawy. 

§ 3

Termin i warunki realizacji Umowy

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia ......... r.; nadanie przesyłek:
najpóźniej do ……………

2. Przez  termin  realizacji  umowy  należy  rozumieć  przedstawienie  przez  Wykonawcę
potwierdzenie dokonania dystrybucji poprzez wykaz potwierdzeń osobistych adresatów
lub  potwierdzenie  realizatora  usług  kurierskich  lub  dokonanie  dostawy  na  adres
Zamawiającego.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  własnymi  siłami  bez  udziału
podwykonawców*  /  z udziałem  podwykonawców*:
……………………………………………………………..………… (nazwa i adres podwykonawcy oraz
zakres prac)*.

§ 4

Wartość Umowy/Warunki Płatności

1. Wartość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy w całości przez Wykonawcę
nie przekroczy kwoty brutto w wysokości………….. (słownie brutto:……………..), w tym
kwoty netto w wysokości ………………. zł.

2. Wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  ust.  1,  jest  wynagrodzeniem  jednorazowym,
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obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy (m.in.
zakup,  dostawę  według  przekazanej  listy  oraz  przekazania  Zamawiającemu
potwierdzenia  dokonania  dostawy)  nawet,  jeśli  czynności  te  nie  zostały  wprost
wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego
ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy opisanego
w załączniku nr 1, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn
od  siebie  niezależnych  nie  mógł  przewidzieć  wszystkich  czynności  niezbędnych  do
prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z budżetu projektu „Żyj bez stresu żyj bez
bólu”  -  Uniwersytecki  Program  Edukacyjny,  POWR.03.01.00-00-T229/18-00,
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego,  w  ramach  Osi  Priorytetowej  III.  Szkolnictwo  wyższe  dla  gospodarki  
i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

4. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ustalonym zgodnie  
z Formularzem Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po podpisaniu
przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

6. Płatność  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  
w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze 
w terminie do 7 dni od daty wpływu do biura Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich
Organizacji  Pozarządowych,  ul.  Krakowskie  Przedmieście  53,  20-704  Lublin,  faktury
wystawionej  poprawnie  pod  względem  formalnym  i  rachunkowym.  Zamawiający
dopuszcza przesłanie faktury na adres: zyjbezstresu.flop@gmail.com.

7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  przeniesienia  praw  i  obowiązków  wynikających  
z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na
piśmie pod rygorem nieważności.

§ 5

Tajemnica przedsiębiorstwa

1. Strony zobowiązują się do:

a)  zachowania  w tajemnicy  -  zarówno w trakcie  trwania  umowy,  jak  i  po  jej  ustaniu  
-   wszelkich  informacji,  nie  będących  jawnymi,  pozyskanych  w  jakiejkolwiek  postaci,  
w  jakikolwiek  sposób,  zamierzony  czy  przypadkowy,  w  formie  ustnej,  pisemnej  lub
elektronicznej, a dotyczących drugiej Strony lub działalności przez nią prowadzonej, które
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znajdą się w jej posiadaniu w związku z realizacją umowy, ze szczególnym uwzględnieniem
informacji  dotyczących  wszelkich  danych  i  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  tj.  informacji
technicznych,  technologicznych,  organizacyjnych  oraz  innych  posiadających  wartość
gospodarczą dla drugiej Strony (informacje chronione), 

b)  przestrzegania  obowiązujących  przepisów  prawa  powszechnego  regulujących  obszar
ochrony informacji i danych oraz unormowań Umowy, 

c) zabezpieczenia pozyskanych informacji i danych poprzez odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne gwarantujące adekwatny stopień bezpieczeństwa zapewniających ochronę
informacji i danych przez nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, pozyskaniem lub utratą
albo ujawnieniu osobom nieupoważnionym,  

d)  nie  wykorzystywania,  nie  ujawniania  ani  nie  udostępniania  pozyskanych  informacji  
i  danych,  bez  pisemnej  zgody  Stron  Umowy,  której  informacja  dotyczy,  chyba  że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub Umowy,

e) ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której
mowa w pkt 1.1 oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją umowy,

f)  realizacji  czynności  będących  przedmiotem Umowy przy  pomocy  przeszkolonych oraz
świadomych  obowiązków  i  odpowiedzialności  z  tytułu  naruszeń  pracowników,  a  także
odpowiedzialności za ich działania jak za własne,

2.  Strony  wzajemnie  oświadczają,  że  posiadają  podstawę  prawną  przetwarzania  danych
osób, o których mowa w niniejszej umowie, m.in. imienia i nazwiska, danych kontaktowych,
tj. numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą ze
stron  wyłącznie  na  potrzeby  wykonywania  niniejszej  umowy,  przez  okres  jej  trwania,  
z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji,  w tym do celów
podatkowych  –  w  trybie  i  na  zasadach  określonych  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  nr  2016/679  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 r.,  str.1).  Jednocześnie
Strony  potwierdzają,  iż  ww.  osoby  zostały  poinformowane o celu,  zasadach i  sposobach
przetwarzania ich danych w związku z zawarciem niniejszej umowy oraz przysługujących im 
z tego tytułu uprawnieniach wynikających z Rozporządzenia, o którym mowa powyżej.    

§ 6

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

2.1. w przypadku nieprzystąpienia do wykonania umowy - w wysokości 10% wartości
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brutto;

2.2. w przypadku  niewykonania  umowy  w  określonym terminie  -  w  wysokości  10%
wartości brutto;

2.3. z  tytułu  nienależytego  wykonania  umowy:  w  części  dotyczącej  ilości  i  tytułów
podręczników Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości
brutto umowy; 

2.4. z  tytułu  nienależytego wykonania  umowy:  w części  dotyczącej  usługi  skutecznej
dostawy Zamawiającemu przysługuje  kara  umowna w wysokości  20 zł  za  każdą
niezrealizowaną dostawę i brak dokumentacji wykonania wysyłki;

2.5. za rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jak również odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 20% wartości umowy brutto.

3. Przez nienależyte wykonanie należy rozumieć: brak spełnienia wymogów określonych  
w  opisie  przedmiotu  zamówienia  dotyczących  ilości  i  tytułów  podręczników  oraz
skutecznej i udokumentowanej dostawy do adresatów, określonych w Opisie przedmiotu
zamówienia. 

4. W  przypadku  przekroczenia  terminu  płatności  Wykonawca  może  naliczyć
Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowo obowiązujących odsetek za opóźnienia
w transakcjach handlowych.

5. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  bieżących  należności
Wykonawcy wynikających z wystawionego dokumentu (faktury).

6. O  naliczeniu  kar  umownych  Zamawiający  informuje  Wykonawcę  faksem  lub  pocztą
elektroniczną  i potwierdza  pisemnie  (listem  poleconym).  Na  prośbę  Zamawiającego,
Wykonawca  ma  obowiązek  potwierdzenia  otrzymania  informacji,  o  których  mowa  
w niniejszym przepisie.

7. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania
zapłaty  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli
wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

8. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron
może być podstawą do rozwiązania Umowy.

9. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z tytułu
nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
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§ 7

Ochrona danych osobowych

W  związku  z  realizacją  przedmiotu  umowy  w  zakresie  Ochrony  danych  osobowych
obowiązuje Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 8

Osoby do kontaktu

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów i realizacji Umowy, w tym podpisania protokołów
odbioru są:

1.1. po stronie Zamawiającego: Dorota Ozimek, e-mail: 
zyjbezstresu.flop@gmail.com, tel. 791227731

1.2. po stronie Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

2. Osobą  upoważnioną  przez  Wykonawcę  do  kontaktu  z  Zamawiającym  w  związku  
z realizacją niniejszej umowy jest ……………..............……

3. Zmiana osób,  o  których mowa w ust.  1  i  2  nie  stanowi  zmiany  niniejszej  Umowy  
i wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej Strony.

§ 9

Zmiany Umowy

1. Zmiany  postanowień niniejszej  umowy mogą nastąpić  wyłącznie  za  zgodą obu Stron
wyrażoną  w formie  pisemnego  aneksu  pod  rygorem  nieważności  i  mogą  nastąpić
wyłącznie w następujących sytuacjach:

1.1. konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie udało się przewidzieć w dacie
zawarcia umowy.

1.2. zmiana  obowiązujących,  w  dacie  zawarcia  umowy,  przepisów,  których  regulacje
wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego.

1.3. zmiany przepisów dotyczących podatku VAT.

1.4. konieczność  przesunięcia  terminu  wykonania  umowy  z  przyczyn  niezawinionych
przez Strony. 

1.5. konieczności  zmiany  osób  przewidzianych  do  wzajemnego  współdziałania  lub
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wykonania przedmiotu umowy.

1.6.  dopuszczalne będą inne zmiany umowy, o ile nie będą one istotne w stosunku do
treści oferty.

1.7.  wystąpienia zdarzeń siły  wyższej  jako zdarzenia zewnętrznego,  niemożliwego do
przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;

1.8.  wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy; 

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie
w okresie  obowiązywania  umowy  zawierające  opis  proponowanych  zmian,  ich
uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. 

§ 10

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym, w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania,
w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje umowy w określonym zakresie i terminie. 

3. O rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy Zamawiający informuje Wykonawcę  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie może
być  przesłane  pocztą  elektroniczną  i  potwierdzone  pisemnie  (listem  poleconym).  Na
prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, 
o których mowa w niniejszym przepisie. Datą rozwiązania lub odstąpienia od umowy jest
data przekazania informacji w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej.

4. Odstąpienie od umowy nie niweczy prawa domagania się zapłaty kar umownych.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sądami  właściwymi  do rozpatrzenia ewentualnego sporu między stronami Umowy są
sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego w oparciu o prawo polskie.

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, zastosowanie mają
w  szczególności  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  Publicznych,  ustawy  o  ochronie
danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla  Zamawiającego  i  jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy  wraz  z  załącznikami
stanowiącymi jej integralną część.
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Zamawiający:                                                       Wykonawca:

 ……………………………………                            ………………………………………

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1. Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 3. Zapytanie ofertowe

*niepotrzebne usunąć


