Załącznik nr 3 do SIWZ
Umowa nr
zawarta w dniu …………………….. 2019 r. Gdańsku pomiędzy:
Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, z siedzibą w Gdańsku, 80-386 Gdańsk, ul.
Lęborska 3b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000234045, NIP 583-290-74-40
reprezentowaną przez:
1) Pana Tomasza Szymczaka – Prezesa Zarządu
2) Panią Magdalenę Wójtowicz – Wiceprezesa Zarządu
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,
a
(oznaczenie Wykonawcy, siedziba, adres, NIP REGON, reprezentanci)
Zwaną/zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o znaku 4/2019/BROKER /PZP została
zawarta Umowa o treści następującej:

1.

§2
[PRZEDMIOT UMOWY]
Przedmiotem Umowy jest organizacja wyjazdu 7 osób do Lizbony, w tym 5
Uczestników oraz 2 przedstawicieli Zamawiającego, dalej jako 7 Uczestników.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
GFP zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000234045, NIP: 583-290-74-40, Regon: 220049622

1

2.

Strona

1.

§1
[OŚWIADCZENIA]
Zamawiający oświadcza, że realizuje projekt „Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność
eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, (dalej jako: Projekt) oraz zapewnia, że brak jest jakichkolwiek przeszkód
prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby zawarcie przez Zamawiającego
niniejszej Umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
realizację Przedmiotu Umowy.

4.

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

§3
[TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY]
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy od dnia jej zawarcia do
dnia 08.11.2019 r.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uprzedzić Zamawiającego, o każdej
możliwości wystąpienia opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy w tym również
spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez
Zamawiającego w formie (e-mail) na adresy wskazane w niniejszej Umowie.
§4
[ZOBOWIĄZANIA STRON]
W terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do
przekazania Wykonawcy listy 7 (siedmiu) Uczestników zawierającej: imiona i nazwiska,
adres zamieszkania, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem/
nr Paszportu, nazwa podmiotu, który jest reprezentowany przez Uczestnika.
Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione dane, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, są wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy.
Lista Uczestników zostanie przekazana Wykonawcy na adres e-mail wskazany Umowie,
przy czym Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie listy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
związanych z Umową lub jej realizacją, w tym danych osobowych Uczestników, o
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku powierzenia realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy,
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.
W przypadku kontroli realizacji Projektu „Pomorski Broker Eksportowy” przez Instytucję
Zarządzającą bądź wskazanego przez nią audytora oraz inne podmioty uprawnione do
ich przeprowadzenia, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić ww. podmiotom
wszystkie dokumenty potwierdzające realizację wykonania Przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 2 niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania i udostępniania dokumentacji
związanej z realizacją wykonania Przedmiotu Umowy do dnia 31 grudnia 2028 r. chyba,
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3.

Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, dalej jako Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia.
Wszystkie dokumenty podróżne dla każdego Uczestnika wyjazdu, o których mowa
w pkt 1, w pkt 2 oraz w pkt 3 ppkt 1) lit. od a) do d) Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, zostaną
dostarczone Zamawiającemu na adres siedziby w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3b oraz
przesłane w formie elektronicznej na adresy wskazane w Umowie, w terminach
podanych odpowiednio w pkt 1 ppkt 5), w pkt 2 ppkt 2) oraz w pkt 3 ppkt 3)
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający powierza Wykonawcy na podstawie odrębnej Umowy, która stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy przetwarzanie danych osobowych Uczestników
wyjazdu w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy.

Strona

2.

że Instytucja Zarządzającą wydłuży termin realizacji Projektu „Pomorski Broker
Eksportowy”
lub
termin
przechowywania
dokumentacji,
wówczas
termin
przechowywania i udostępnienia dokumentacji może ulec wydłużeniu. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o ewentualnym przedłużeniu terminu na przechowywanie i
udostępnienie przedmiotowej dokumentacji.

3.

4.
5.

6.

1.
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§6
[KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE]
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych za
każde stwierdzone uchybienie w realizacji Przedmiotu Umowy w tym z tytułu opóźnienia
w realizacji Przedmiotu Umowy określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia z wyłączeniem sytuacji skutkujących brakiem możliwości realizacji Usługi, o
których mowa w § 7 pkt 2) do 4), w wysokości 5% brutto wynagrodzenia za każde
stwierdzone uchybienie w realizacji Przedmiotu Umowy określonego w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia liczone w stosunku do każdego Uczestnika wyjazdu
osobno.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z tytułu odstąpienia od Umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego, przewyższającego zastrzeżone niniejszym paragrafem kary umowne.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
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§5
[WYNAGRODZENIE]
Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w
wysokości ………….zł (słownie:, 00/100) brutto. Wyżej wskazane wynagrodzenie
obejmuje wszystkie należności publicznoprawne (w szczególności: podatek VAT, składki
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i podatek dochodowy w przypadku osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół zdawczo - odbiorczy z wykonania
Przedmiotu Umowy. Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonania Przedmiotu
Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowej pod względem merytorycznym i rachunkowym faktury przy
czym za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu wyczerpuje w całości
roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku braku zapłaty w terminie Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za
opóźnienie. Odsetki ustawowe za opóźnienie, płatne będą na podstawie noty księgowej
wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu.
Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność
eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§7
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, lub od części Umowy w drodze
jednostronnego oświadczenia woli:
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 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
2) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwał realizację Umowy i jej nie kontynuuje mimo wezwania
Zamawiającego przy czym wezwanie może być skierowane drogą elektroniczną na
adres wskazany w niniejszej Umowie,
3) W przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzednich wyrażonych zastrzeżeń
Zamawiającego i wezwania do prawidłowej realizacji Umowy, nie wykonuje
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami umownymi,
4) W razie likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego
upadłości.
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§9
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
1. Zamawiający celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia na
podstawie niniejszego przetargu będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawców
wskazane w treści Oferty.
2. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
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§8
[ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY]
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie
za zgodą Stron w formie pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem nieważności z
zastrzeżeniem postanowień poniższych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy z zastrzeżeniem postanowień ust.
3 niniejszego paragrafu chyba, że konieczność zmiany Umowy spowodowana jest
okolicznościami, których Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł
przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wynagrodzenia określonego w
Umowie.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
Oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany Umowy mogą
dotyczyć wynagrodzenia gdy na dzień wystawienia faktury będzie obowiązywała inna
stawka podatku VAT w stosunku do stawki z dnia złożenia Oferty, Strony ustalą
wynagrodzenie z uwzględnieniem stawki właściwej na dzień wystawienia faktury.

2.

3.
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§10
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia Stron Umowy, winny pod rygorem nieważności
zachować formę pisemną, przy czym Strony dopuszczają przesłanie skanów
oświadczeń, zawiadomień w formie elektronicznej na adresy wskazane w ust. 3
niniejszego paragrafu.
Do bieżących kontaktów w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Strony wskazują:
 Ze strony Zamawiającego:
 Agnieszka Balcewicz, email: a.balcewicz@inkubatorstrater.pl, tel. (58) 731 65 60,
 Anna Miler, email: a.miler@inkubatorstarter.pl, tel. (58) 731 65 54,
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dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z
siedzibą w Gdańsku (dalej jako: GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS:
0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail:
gfp@gfp.com.pl.
2) W GFP powołany został
Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się
można za pośrednictwem poczty e-mail: iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu
58 731 65 81.
3) Dane osobowe przetwarzane są przez GFP na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ,,Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020”
4) Przetwarzanie danych osobowych przez GFP odbywać się będzie w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia oraz w celach rozliczenia
Projektu.
5) Odbiorcami danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy
Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w
Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do
realizacji danego zadania.
6) Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora w czasie niezbędnym do
zrealizowania celu ich przetwarzania, z uwzględnieniem niezbędnego czasu do
rozliczenia i kontroli Projektu przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości.
7) W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
b) na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych
c) 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,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4.
5.
6.
7.

Ze strony Wykonawcy:
Doręczenia powiadomień w formie pisemnej będą dokonywane pod adresy wskazane
we wstępnej części niniejszej 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 będzie uznana za skutecznie doręczoną z dniem pierwszego awiza.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będzie rozstrzygał właściwy dla
Zamawiającego Sąd Powszechny w Gdańsku według prawa polskiego materialnego i
procesowego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Załączniki:
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Wzór Protokołu zdawczo - odbiorczego z wykonania Przedmiotu Umowy
4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY

...............................
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WYKONAWCA
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