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Załącznik nr 3 

PROJEKT UMOWY 
 
 

UMOWA NR .......................... 
 
zawarta w Gdyni, w dniu ……………...2022 r. pomiędzy :  
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
NIP 5862312326 reprezentowaną przez:  

Panią Bożenę Zglińską - Dyrektora Centrum Aktywności Seniora, Samorządowej Jednostki Budżetowej,  
z siedzibą  w Gdyni (81-364) przy ul. 3 Maja 27-31,  na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni 
pełnomocnictwa, zwaną dalej Zamawiającym 

a 

................................................................................................, z siedzibą w 
……………………………………………………….., posiadającą/cym NIP: ………………………………, prowadzącą/cym 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do …………………………………… pod Nr: ……………………….., zwaną/ym 
dalej Wykonawcą, reprezentowaną/ym przez:  
………………………………….. - ……………………………..  
o następującej treści:  

§ 1 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego poniżej 130.000,00 złotych na prowadzenie zajęć sportowych dla seniorów we wskazanym przez 
Zamawiającego  obiekcie sportowym w Gdyni w okresie od października do grudnia 2022 roku.  

 
§ 2 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę zgodnie z załączonymi do niej 
dokumentami, zajęć sportowych dla mieszkańców Gdyni powyżej 60 roku życia (dalej: Seniorów) w obiekcie 
sportowym położonym w Gdyni przy ul. ………………………………………………………... 

2.  W ramach realizacji planu zajęć, stanowiącego załącznik nr 4  do umowy, Zamawiający zleca a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania osobiście lub przez osoby trzecie przez niego wskazane, przeprowadzenie zgodnie z 
harmonogramem załączonym do niniejszej umowy (załącznik nr 3), zajęć we wskazanym w ust. 1 obiekcie  
przy wykorzystaniu własnych urządzeń i sprzętu. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył całościowe 
lub częściowe wykonanie przedmiotu umowy.  

4. Przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1 nie jest wykonywany pod  kierownictwem Zamawiającego. 

5. Ilość zajęć w okresie od 10 października 2022 do 17 grudnia 2022 roku, z wyłączeniem: 

 31.10.-02.11.2022 (Wszystkich Świętych) 
 11.11.2022 (Święto Niepodległości) 

wynika z harmonogramu zajęć dla Seniorów stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  
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6. Wykonawca ma prawo do odwołania zajęć tylko w wyjątkowych sytuacjach,  
za wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego o braku możliwości przeprowadzenia zajęć we 
wskazanym terminie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Wykonawca ma 
obowiązek poinformować we własnym zakresie Seniorów o odwołaniu zajęć na  co najmniej 3 dni przed 
planowanym terminem odbycia odwołanych zajęć. 

7. Wykonawca ma obowiązek odrobienia zajęć, które się nie odbyły. O nowym terminie zajęć Wykonawca 
musi poinformować Seniorów na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia. 

§ 3 
 

1. Umowę zawiera się na czas określony od 10.10.2022 do 17.12.2022 roku.  
 
2. Ilość zajęć w okresie obowiązywania umowy wynosi ……….. Strony ustalają, że czas wykonywania zlecenia 
nie przekroczy wskazanej w zdaniu uprzednim liczby zajęć. 
 
3.  Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy  za przeprowadzone, w ilości wskazanej wyżej zajęcia wynosi: 

netto:  ……………………… (………………………………………………………………………………………………../100 netto), 

podatek VAT:…………………………(słownie:…………………………………………………………………………………../100) 

brutto: …………………... (…………………………………………………………………………………………………/100 brutto). 

4. Z tytułu przeprowadzonych zajęć wynagrodzenie brutto za jedne zajęcia wynosi 
…………………………………..(słownie: ………………………………………………………………………………./100 brutto). 
  
5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający będzie regulował miesięcznie na podstawie faktury VAT 
wystawionej na NABYWCĘ: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP: 
5862312326 i ODBIORCĘ: Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia. 

6. Wystawiane przez Wykonawcę faktury oraz wynikające z niniejszej umowy dokumenty powinny być 
wysłane na adres ODBIORCY widniejący na fakturze. 

7. Faktura będzie płatna w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu na numer rachunku 
bankowego Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………... 

8. Strony ustalają, że przez okres obowiązywania niniejszej umowy łączna wartość usług realizowanych 
przez Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty brutto, o której mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy. 

10.  W przypadku niewykorzystania całości kwoty brutto wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu przez 
Zamawiającego w ramach usług realizowanych przez Wykonawcę, różnica między wykorzystaną kwotą,  
a kwotą brutto wskazaną w ust. 3 wyżej, Wykonawcy nie należy się i nie będzie ona przez niego 
dochodzona  
w jakikolwiek sposób. 

11.  Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nałożenia ograniczeń w prowadzeniu zajęć tego typu na 
skutek okoliczności związanych z wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca nie ma prawa żądania całej kwoty 
wskazanej w ust. 3 powyżej. 
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12.  Strona, która nie będzie mogła wykonać któregoś ze swoich zobowiązań z powodu okoliczności 
związanych z wirusem SARS-CoV-2, powinna zawiadomić o tym drugą Stronę  na piśmie w terminie 7 dni 
od chwili powzięcia wiadomości o niemożliwości spełnienia świadczenia. W tym samym terminie Strona 
powinna powiadomić o ustaniu przeszkody. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia pociąga za sobą 
odpowiedzialność za szkodę, która nie powstałaby, gdyby druga Strona została powiadomiona  
o zaistnieniu lub ustaniu okoliczności siły wyższej. 

13.  Za okoliczności związane z SARS-CoV-2 Strony uznają  okoliczności zaistniałe po zawarciu niniejszej 
Umowy, a które nie były i nie mogły być rozsądnie rzecz biorąc przewidziane, w szczególności:  

a. Po stronie Zamawiającego - konieczność odwołania lub przesunięcia terminu poszczególnych 
zajęć sportowych pozostających w związku z wirusem SARS-CoV-2 („lockdown”, zakaz 
zgromadzeń itp.),  

b. Po stronie Wykonawcy – zachorowanie na COVID-19 lub skierowanie Wykonawcy na 
kwarantannę związaną z potencjalnym zakażeniem uniemożliwiające wykonanie zobowiązań 
umownych.  

14.  W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z SARS-CoV-2 po stronie Zamawiającego, Wykonawca 
w porozumieniu z Zamawiającym ustali inny termin bądź sposób realizacji świadczeń umownych,  
a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, uprawniony jest od umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia 
od umowy, oświadczenie w tym zakresie winno być złożone na piśmie, w terminie 30 dni od 
zawiadomienia o zaistnieniu tych okoliczności zgodnie z ust. 12 powyżej. W takiej sytuacji każda ze Stron 
we własnym zakresie ponosi dotychczasowe koszty związane z umową, a wynagrodzenie za 
nieprzeprowadzone zajęcia sportowe czy odszkodowanie, Wykonawcy nie należy się. 

15. Zasady ustalone przez Strony w powyższych ustępach, a odnoszące się do wystąpienia okoliczności 
związanych z SARS-Cov-2, stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej 
uniemożliwiających wykonanie zobowiązań umownych przez którąkolwiek ze Stron. 

16. Strona Umowy, której świadczenie wobec drugiej Strony  nie może być wykonywane z powodu 
wskazanych wyżej okoliczności, zobowiązana jest do przedsięwzięcia wszelkich środków dla 
przeciwdziałania szkodzie powstającej w majątku drugiej Strony z powodu zaistnienia tych okoliczności. 

17. Działając w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2191 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyłącza 
stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 tej ustawy,  
tj. w stosunku do umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
ustawy o umowie koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zamawiający oświadcza,  
że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do niniejszego zamówienia/umowy 
faktura taka będzie uznana za nieskuteczne doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane  
z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec 
Zamawiającego. W ww. przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia jej w tradycyjny 
sposób tj. osobiście do sekretariatu Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub 
przedsiębiorstwa zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem) lub też przeslania na adres mailowy: 
sekretariat@cas.gdynia.pl. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie trwania całości zajęć zasad wynikających  
z przepisów BHP i PPOŻ Wykonawcy oraz obiektu sportowego, w którym zajęcia mają się odbyć. 
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§ 5 
 

1. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, Zamawiający w ramach niniejszej Umowy określa warunki służące zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ww. ustawy w ten sposób, że muszą one 
odpowiadać minimalnym wymaganiom służącym zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami przewidzianymi w art. 6 ust. 1 i 3 ww. ustawy. 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, i tym samym zobowiązuje 
się do spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

3. W sytuacji, gdy w danym indywidualnym przypadku Wykonawca nie jest w stanie spełnić warunków,  
o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia osobie ze szczególnymi 
potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich – zarówno  
za wszelką szkodę, jak i z jakiegokolwiek innego tytułu –  powstałą w związku z niespełnieniem warunków, 
o których mowa w ust. 1 powyżej lub nieudzieleniem dostępu alternatywnego, o którym mowa w ust. 3 
powyżej. 

§ 6 
 

      1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 

a. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 2 ust. 6 i 7 umowy - kwotę  
w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, 

b. W przypadku nie odrobienia odwołanych zajęć – kwotę w wysokości 200 zł za każde 
nieodrobione zajęcia, 

c. W przypadku nieprzeprowadzania zajęć zgodnie z Harmonogramem zajęć załączonym do 
niniejszej umowy bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego oraz Seniorów o braku 
możliwości przeprowadzenia zajęć w terminie, nierozpoczynania zajęć o czasie, innych 
opóźnień, wpływających na realizację niniejszej umowy, nieuzasadnionych przerw czy też 
wcześniejszego kończenia zajęć - kwota w wysokości 50 zł za każde wymienione wyżej 
naruszenie.  

d. W przypadku wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – kwota w wysokości 1.000,00 zł netto 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
zastrzeżonych w niniejszej umowie, na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

4. Strony postanawiają, że zapisy niniejszej umowy odnoszące się do kar umownych wiążą Strony  
również po rozwiązaniu niniejszej umowy w jakimkolwiek trybie. 

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za zajęcia w przypadku nieodrobienia odwołanych zajęć. 
W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym łączna wartość umowy tj. wynagrodzenia Wykonawcy 
ulega stosownemu obniżeniu. 

§ 7 
 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia lub z upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w oświadczeniu  
o rozwiązaniu, w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.  

4. Zmiana umowy jest dopuszczalna, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, 
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.  

§ 8 
 

1. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Aktywności Seniora z siedzibą w Gdyni  

[81-364] przy ul. 3 Maja 27-31; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Aktywności Seniora jest Pan/Pani / Sławomir 

Walkowski, kontakt: s.walkowski@cas.gdynia.pl, tel. (58) 663-50-82/; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenia zajęć 
sportowych dla seniorów w dzielnicach Gdyni od X do XII 2022 roku”; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w ramach obowiązków ustawowych wiążących administratora danych 
osobowych;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu; w przypadku nie podania ww. danych 
osobowych brak jest możliwości wzięcia udziału w postępowaniu;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  których 

podstawą prawną przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

których podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c RODO. 
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______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 10 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą poddane 
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron.    

                 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy, 

2. Formularz cenowy, 

3. Harmonogram zajęć dla seniorów,  

4. Plan zajęć w 2022 roku. 

 

                    WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY  

 


