
Umowa nr …/342/….

na wykonywanie zadań wynikających z realizacji projektu  „Uruchomienie Centrum Usług
Społecznościowych  w  Tychach”,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego  na  lata  2014-2020,  oś  priorytetowa:  IX.  Włączenie  społeczne,  działanie:  9.2.
Dostępne i  efektywne usługi  społeczne i  zdrowotne,  poddziałanie:  9.2.1.  Rozwój  usług
społecznych i zdrowotnych – ZIT

zawarta w dniu ….................r. w Tychach, 
pomiędzy  Gminą  Miasta  Tychy,  Aleja  Niepodległości  49,  43-100  Tychy,  NIP:  646-00-13-450
reprezentowaną  przez  …………………………………….………..
………………………………………………….,  ul.  …………………………………..,  43-100  Tychy  -
………………….., zwaną w dalszej części umowy  - DDPS,
a
 ….............................................. ………………………………………………………..  ….................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

CZĘŚĆ 2
Kurs fotografii 

Strony  ustalają  co  następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie programu i przeprowadzenie kursu fotografii
w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych obejmujących w szczególności:

a) światło i kompozycja obrazu, 
b) pejzaż, 
c) portret, 
d) programy do obróbki zdjęć.

Program,  sposób  prowadzenia  i  tempo  prowadzenia  zajęć  winny  być  dostosowane  do
specyfiki osób w wieku 60+. Zajęcia prowadzone będą w grupie do 20 osób, w układzie 1
spotkania tygodniowo po 2 godziny każde. Łączna liczba godzin do zrealizowania: 20 godzin.
Czas  realizacji:  od  ……………..  2021r.  do  31  grudnia  2021r.  od  poniedziałku  do  piątku,
między godz. 15.00 – 18:00. Miejsce: Klub Seniora w Tychach przy ul.  Edukacji 11.

2. Celem kursu jest praktyczna nauka samodzielnego posługiwania się aparatem fotograficznym
oraz samodzielnego wykonywania i obróbki cyfrowej zdjęć na użytek własny.

3. DDPS zobowiązuje się do zapewnienia w czasie realizacji kursu:
a) miejsca realizacji zajęć w siedzibie Zamawiającego,
b) czterech cyfrowych aparatów fotograficznych,
c) pięciu zestawów komputerów stacjonarnych,
d) dostęp do internetu,
e) jednego projektora multimedialnego do prowadzenia zajęć.

4. Wykonawca zobowiązany jest do:
a)  zapewnienia  sprzętu,  akcesoriów, których  nie  udostępnia  Zamawiający, a  które  są
niezbędne do prawidłowej realizacji zadania,
b) jeżeli okoliczności będą tego wymagały do realizacji kursu w  formie zdalnej.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania i przydzielenia do realizacji niniejszej umowy
co najmniej jednej osoby, która spełnia poniższe wymagania:

a) kwalifikacje teoretyczne/praktyczne potwierdzające przygotowanie do pracy fotografa,
b) doświadczenie polegające na przeprowadzeniu w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej
jednego szkolenia/kursu fotografii.

6. DDPS zastrzega sobie prawo do kontroli wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę wymogów, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. DDPS  zastrzega,  że  tylko  osoby  wskazane  w  załączniku  nr  4  do  Ogłoszenia  o
zamówieniu – Wykaz osób, będą realizatorami przedmiotu zamówienia.  Wykonawca nie
może wykonywać przedmiotu umowy za pomocą kadry, która nie będzie miała stosownych
kwalifikacji, zgodnych z wymogami Ogłoszenia o zamówienie.
8. Wykonawca nie może wykonywać przedmiotu umowy za pomocą kadry, która będzie
posiadać mniejsze doświadczenie niż doświadczenie osób wykazanych przez Wykonawcę
do realizacji  umowy (załącznik  nr  4  do Ogłoszenia  o  zamówienie)  i  ocenionych  przez
Zamawiającego  zgodnie  z  ww.  Ogłoszeniem  o  zamówienie,  w  toku  postępowania  o
zamówienie.
9. Każdorazowo, w przypadku zatrudnienia osób spoza wykazu osób (załącznik nr 4 do
Ogłoszenia o zamówienie), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do aktualizacji ww.
załącznika nr 4 i przekazania go DDPS.
10. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kart czasu pracy,
listy  obecności  uczestnika  oraz  dziennika  zajęć  dla  zajęć  grupowych  zgodnie  z  wymogami
projektu, zaleceniami i wzorami druków DDPS.
11. Do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego miesiąca Wykonawca przekaże DDPS
„Miesięczny harmonogram form wsparcia”, zgodnie z wzorem druku udostępnionym przez DDPS.
12. Na koniec  każdego  miesiąca  Wykonawca  przekaże DDPS zestawienie  wykonanych  form
wsparcia (monitoring postępu rzeczowego), z określeniem godzin wsparcia dla poszczególnych
form, zgodnie z  wzorem druku udostępnionym przez DDPS.
13. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy w ścisłej współpracy z DDPS oraz zgodnie
z  Ogłoszeniem  o  zamówieniu  z  dnia  ……………….r.  nr  ………………..,  z  przepisami  prawa
powszechnie  obowiązującego,  z  dokumentami  dotyczącymi  projektu,  w  szczególności  z
aktualnymi Wytycznymi,  w tym Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego  oraz
Funduszu Spójności  na  lata  2014-2020  oraz  zgodnie  z  ustalonym z  koordynatorem projektu
programem.
14. Wykonawca  oświadcza,  że  znane  mu  są  zapisy  przepisów  prawa  powszechnie
obowiązującego oraz dokumentów mających zastosowanie w projekcie, w tym, o których mowa w
ust.  13  i  zobowiązuje  się  do  ich  stosowania  w  zakresie  niezbędnym do  realizacji  niniejszej
umowy.
15. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn w pracy z
uczestnikami projektu.
16. Wykonawca jest zobligowany w pracy z uczestnikami projektu do zapobiegania dyskryminacji
ze względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie, niepełnosprawność.

§ 2
1. Wartość umowy wynosi …................ brutto (słownie: ......................... brutto) (w tym podatek
VAT ………..zł/% - *jeśli dotyczy). 
2.  Wykonawca  przedstawia  DDPS  fakturę/rachunek  za  dany  miesiąc  do  7  dni  roboczych
następnego  miesiąca,  a  DDPS  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  w  terminie  …...  dni  od
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otrzymania  faktury/rachunku  przelewem,  na  wskazany  przez  Wykonawcę  rachunek  bankowy.
Integralną częścią rachunku/faktury VAT jest karta czasu pracy oraz lista obecności uczestników.
Faktura/rachunek powinna wskazywać wartości poszczególnych zadań, które się na nią składają.
3.  W  przypadku  opóźnienia  w  przekazaniu  należności  z  powodu  braku  wpływu  środków,
Wykonawcy nie przysługują odsetki.
4. Faktura winna zostać wystawiona z następującymi danymi: 1) Nabywca: Gmina Miasta Tychy,
Aleja  Niepodległości  49,  43-100  Tychy,  NIP:  646-00-13-450,  2)  Odbiorca  faktury:
………………………………………………………………………………………………., 43-100 Tychy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT/ jest zwolniony z podatku
VAT. (*niepotrzebne wykreślić)

§ 3
1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w
związku z realizacją  niniejszej  umowy.  Wykonawca  nie  może powierzyć  wykonania  niniejszej
umowy podwykonawcom, innym niż wskazani w ofercie Wykonawcy.
2. DDPS lub inny uprawniony podmiot posiada pełne prawo kontroli realizacji niniejszej umowy, w
tym  w  szczególności  posiada  prawo  wstępu  do  pomieszczeń,  w  których  realizowana  jest
niniejsza  umowa oraz  prawo żądania  udostępnienia  wszelkich  dokumentów Wykonawcy  dot.
realizacji  umowy,  a  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  umożliwienia
przeprowadzenia czynności kontrolnych.
3.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  współpracy  z  podmiotami  zewnętrznymi,  realizującymi
badania  ewaluacyjne  na  zlecenie  Instytucji  Zarządzającej  (Zarząd  Województwa  Ślaskiego)
poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat
realizacji projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  informowania  o  finansowaniu  zadania  z  Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO-WSL 2014-2020.
5.  Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na dokumentach i  materiałach dot.  projektu
obowiązującego  logotypu  oraz  do  podejmowania  innych  obowiązków
informacyjnych/promocyjnych zgodnych z aktualnymi wytycznymi i dokumentami programowymi.
6. W przypadku wytworzenia w ramach niniejszej umowy np. utworu, autorskie prawa majątkowe
przysługują DDPS.
7. Wykonawca  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do
których  ma  dostęp  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  do  zachowania  w  tajemnicy
sposobów zabezpieczania  danych osobowych,  do których ma dostęp  w związku z realizacją
niniejszej umowy, do bezwzględnego przestrzegania przepisów z zakresu danych osobowych (w
szczególności  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 z 04.05.2016r., Nr 119, s.1,
sprost.  Dz.  Urz.  UE  L  z  23.05.2018r.,  Nr  127,  s.  2).  Powyższe  zobowiązania  ma  również
zastosowanie  po  wygaśnięciu  niniejszej  umowy. Uregulowania  zawarte  niniejszym paragrafie
dotyczą  wszystkich  osób,  za  pomocą  których  Wykonawca  wykonuje  niniejszą  umowę. W
przypadku, gdy  Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe uczestników, zobowiązuje się on
do  zawarcia  z  DDPS  umowy  o  powierzeniu  przetwarzania  danych  osobowych,  przed  ich
przetwarzaniem.

§ 4
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1.  Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  DDPS w  sposób  natychmiastowy  w  przypadku
niewykonania, nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę stwierdzonego na podstawie
wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2.  W  razie  niewykonania,  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  postanowień  umowy,
DDPS może przed rozwiązaniem umowy określonym w ust. 1, wyznaczyć Wykonawcy termin
dodatkowy  na  doprowadzenie  do  stanu  zgodnego  z  ustaleniami  umowy.  W  przypadku
niezastosowania się do wezwania przez Wykonawcę, DDPS przysługuje prawo do rozwiązania
umowy. 
3.  Jeżeli  Wykonawca nie  będzie  wykonywał  lub  zaprzestanie  wykonywania  usług,  oraz  jeżeli
umowa zostanie  rozwiązana przez DDPS z powodu nienależytego wykonania  umowy  przez
Wykonawcę, DDPS może  zlecić świadczenie usług innemu podmiotowi.
W przypadku  zaistnienia  okoliczności  związanych  z  poniesieniem  przez  DDPS dodatkowych
kosztów wynikających ze zlecenia wykonania zastępczego,  koszty  te  w  całości  obciążają
Wykonawcę.
4. Każdorazowo w sytuacji o której mowa w ust. 1 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 oraz w  § 5 ust. 2
Wykonawca zapłaci  DDPS karę umowną w wysokości 10 % całego wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w  § 2 ust. 1 umowy.
5.  Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  DDPS  w  sposób  natychmiastowy  w  przypadku
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania. Wykonawcy nie przysługuje wówczas
roszczenie o zapłatę z tytułu niezrealizowanych usług.
6. W terminie 7 dni roboczych po zakończeniu realizacji niniejszej umowy Strony spisują protokół
(wg  wzoru  DDPS  –  Monitoring  postępu  rzeczowego)  odbioru  przedmiotu  zamówienia
publicznego,  który  pozwala  m.in.  na  sprawdzenie,  czy  wszystkie  elementy  zamówienia
publicznego zostały zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 5
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  jej  zawarcia  lub  dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu  DDPS może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W takich  przypadkach  Wykonawca  może  żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 
2.  W razie  rażącego  naruszenia  przez  Wykonawcę  postanowień  umowy, DDPS przysługuje
prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. 
3. W przypadku stwierdzenia:
a) nieprawidłowej realizacji usług, o których mowa w § 1, bądź nie świadczenia usług,
b) braku spełnienia przez personel Wykonawcy wymaganych kwalifikacji/doświadczenia, 
c) nierzetelnego wykonania umowy przez Wykonawcę,
DDPS ma prawo do zastosowania kary umownej w formie obniżenia należności:
- do 5% należności za usługi za dany miesiąc, zgodnie z fakturami/rachunkami wystawionymi
przez Wykonawcę, w przypadku pierwszego stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w lit.
a -c,
-do 10% należności za usługi za dany miesiąc, zgodnie z fakturami/rachunkami wystawionymi
przez Wykonawcę, w przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w
lit. a-c.
O powyższym Wykonawca będzie zawiadamiany w formie pisemnej. W przypadku powtórzenia
się po raz drugi sytuacji, o której mowa w lit. a-c, DDPS zastrzega sobie prawo do odstąpienia do
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umowy.  Wykonawcy nie przysługuje wówczas roszczenie o zapłatę z tytułu niezrealizowanych
usług.
4. Kary umowne podlegają sumowaniu.
5. W przypadku, jeżeli kary umowne określone w niniejszej umowie nie pokryją całości szkody,
DDPS ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. DDPS ma prawo rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku
braku  środków finansowych przeznaczonych na realizację  umowy  w 2020r.-2021r.   W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części
umowy.

§ 6
Umowa  została  zawarta na czas określony tj. na okres od  dnia ……………… roku do dnia 31
grudnia 2021 roku.

 § 7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 § 8
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  właściwe  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.  a ewentualne wynikłe w toku
realizacji spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby DDPS. 

§ 9
Umowę  sporządzono  w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:                                                     DDPS: 
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