Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 34/2018
Dyrektora GCPU
z dnia 25.10.2018 r.
WZÓR UMOWY NR ………
o wsparcie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego
pod nazwą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
w ramach zadania: ……………………………………(Zadanie nr ……………………….w SPPiRPAoPN)
zawarta w dniu ………..………, w Gdańsku
między:
Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583 – 00 -11 -969, w imieniu której
występuje Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień jednostka budżetowa z siedzibą przy ul. Dyrekcyjnej
5, 80-852 Gdańsk, powołane Uchwałą Nr XXIV/971/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2009 roku,
zwane dalej GCPU reprezentowane przez Adama Landowskiego – Dyrektora, a
…………………………………….
ul. ……………………………
………-………… ……………………………..
reprezentowaną(-ym,) przez (imię i nazwisko)……………………………………………………….
zwaną(-ym) dalej „Wykonawcą”.
§1
Przedmiot umowy
1.GCPU zleca Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(Dz. U. poz. 1916), zwanej dalej „ustawą", realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem:
……………………………………………………, w ramach zadania: ……………………………………. (Zadanie nr ……. w
SPPiRPAoPN),

określonego

szczegółowo

w

ofercie

złożonej

przez

Wykonawcę

w dniu …………..2018 r.
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie z zakresu zdrowia publicznego w zakresie i na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
3.Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego1),
w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy.
4.Wykonanie całości umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez GCPU sprawozdania końcowego,
o którym mowa w § 11 ust. 3.

5.Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z Ofertą, która stanowi załącznik do niniejszej
umowy oraz otrzymanym od GCPU imiennym wykazem osób wraz z załączoną dokumentacją sprawy.
Dokumentacja jest poufna w rozumieniu przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz
ochrony danych osobowych.
§2
Sposób wykonania zadania publicznego
1.Termin realizacji całości zadania z zakresu zdrowia publicznego ustala się od dnia ………...2018 r. do dnia
…………………… 2018 r.
2.Wykonawca zobowiązuje się do:
Wykonania Zadania:
Szczegółowy opis realizacji Zadań znajduję się w ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
zdrowia publicznego
(Zadanie nr …. w SPPiRPAoPN), będącego załącznikiem nr …….. do niniejszej umowy będący jej integralną
częścią.
3. Proces realizacji zadania będzie przebiegał następująco:
Wykonawca przedstawi projekt materiałów, GCPU przekaże opinie i wskaże ewentualne poprawki,
obowiązkiem Wykonawcy będzie ustosunkowanie się do nich. Przed uruchomieniem wydruku konieczna
będzie ostateczna akceptacja materiałów ze strony GCPU.
§3
Wysokość przekazanych środków w całkowitym koszcie zadania
1.Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosi…………….. zł i zostanie wypłacone w następujący sposób:
2.Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego
z wykonania danej części zadania, zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy według następujących danych:
Nabywca:
Gmina Miasta Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
NIP 583 00 11 969
Odbiorca:
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5, 80- 852 Gdańsk.
3. Płatności za wykonane usługi nastąpią przelewami na wskazane konto w terminie do 21 dni od daty
otrzymania przez GCPU prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT oraz podpisanego protokołu
zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia rachunków lub faktur, które
powinny zawierać numer umowy oraz numer konta bankowego.
Płatność za wykonane usługi nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni
od daty otrzymania przez GCPU prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT nr rachunku:

4.Wykonawca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego
i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania
ostatecznych rozliczeń z GCPU, wynikających z umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych,
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie GCPU i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki.
W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie przez
GCPU, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do
której GCPU utracił prawo do odliczenia powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.
6. GCPU może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielnej płatności, zgodnie z art.
108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od
1 lipca 2018 r.
§4
Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa
1.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
i ewidencji księgowej zadania z zakresu zdrowia publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), w sposób umożliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych o ile wymaga tego zadanie.
2.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania z zakresu
zdrowia publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Wykonawca
realizował zadanie z zakresu zdrowia publicznego.
§5
Obowiązki informacyjne Wykonawcy
1.Wykonawca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków
otrzymanych od GCPU w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Informacja na ten temat powinna się
znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz
wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania z zakresu zdrowia publicznego.
2.Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania logo GCPU i informacji o realizacji zadania w ramach
Narodowego Programu Zdrowia na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych,
informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych
środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą
widoczność.

§6
Kontrola zadania z zakresu zdrowia publicznego
1.GCPU sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Wykonawcę, w tym
wydatkowania przekazanych środków oraz środków, o których mowa w § 3 ust. 3. Kontrola może być
przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania
obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2.
2.W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez GCPU mogą badać dokumenty
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania
zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania z zakresu
zdrowia publicznego. Wykonawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić
dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez
kontrolującego.
3.Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez GCPU zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak
i w miejscu realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.
4.O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, GCPU poinformuje Wykonawcę, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.
5.Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków
i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym GCPU.
§7
Obowiązki sprawozdawcze Wykonawcy
1.GCPU może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania zadania publicznego
według wzoru stanowiącego załącznik nr … do ogłoszenia o konkursie. Sprawozdanie powinno zostać
dostarczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji każdej części zadania według wzoru stanowiącego
załącznik nr …. (w terminie 7 dni od terminu końcowego wykonania danej części zadania wynikającego
z harmonogramu) oraz sprawozdania końcowego podsumowującego realizację całego Zadania (załącznik
nr …., w terminie 7 dni od zakończenia ostatniego działania wynikającego z harmonogramu).
3.GCPU ma prawo żądać, aby Wykonawca, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje
i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 —3.
4.W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1—3, GCPU wzywa pisemnie Wykonawcę
do ich złożenia.
5.W przypadku niezastosowania się do wezwania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 %
kwoty określonej w § 3 ust. 1,
6.Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą odstąpienia od umowy przez GCPU.

7.Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem GCPU prawa do
rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz
innych dokumentach urzędowych.
8.Po zakończeniu projektu Wykonawca przekazuje zamawiającemu wszystkie materiały

w formie

drukowanej (siedzibie GCPU, ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku) oraz w formie elektronicznej (utrwalonej na
płycie CD lub innym nośniku), z możliwością ich dalszego wykorzystywania. Wszystkie prawa autorskie
związane z realizacją zadania zostaną przekazane GCPU.
§8
Odpowiedzialność Wykonawcy
1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadania
o którym mowa w § 1.
2.W przypadku opóźnienia w wykonaniu zadania Wykonawca zapłaci GCPU karę w wysokości 3%
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 za każdy dzień opóźnienia.
3.W przypadku nienależytego wykonania zadania, odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci GCPU karę umowną w wysokości 10%
niewykonanych zadań w części proporcjonalnej do maksymalnej kwoty zobowiązania określonej w § 3.
4.W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez GCPU będzie wyższa od kary umownej, GCPU
może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§9
Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
1.Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
2.W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony
określą w protokole.
§ 10
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
1.Wykonawca może odstąpić od umowy do dnia przekazania środków finansowych, w przypadku
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy.

§ 11
Rozwiązanie umowy przez GCPU
1.Umowa może być rozwiązana przez GCPU ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a)nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania przez Wykonawcę;

b)nieprzedłożenia przez Wykonawcę sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach
określonych w niniejszej umowie;
c)odmowy poddania się przez Wykonawcę kontroli albo niedoprowadzenia przez Wykonawcę w terminie
określonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2.GCPU rozwiązując umowę, określi kwotę środków podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia
okoliczności, o których mowa w ust, 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania środków, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku
bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
§ 12
Forma pisemna oświadczeń
1.Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pod
rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.
2.Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
§ 13
Odpowiedzialność wobec osób trzecich
1.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją zadania publicznego.
2.W zakresie związanym z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów
informatycznych, Wykonawca odbiera stosowne oświadczenia osób, których te dane dotyczą, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
§ 14
Przeniesienie praw autorskich
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji zadania, a także
powstałe w trakcie lub wyniku jego realizacji, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń
z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności
praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;
2) zobowiązuje się do nabycia praw, w tym autorskich praw majątkowych oraz wszelkich upoważnień do
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji zadania, a także
uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz
wprowadzenia zmian do utworów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby
przysługiwać autorskie prawa osobiste;

3) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do utworów
w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez GCPU i dysponowanie na polach eksploatacji
określonych w ust. 2;
4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów
realizacji zadania.
2. W ramach środków, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca przenosi na GCPU majątkowe prawa
autorskie wraz z prawami zależnymi do utworów wytworzonych w trakcie realizacji zadania. Przeniesienie
praw autorskich do utworu następuje z chwilą przekazania GCPU utworu na jakimkolwiek nośniku, bez
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na zasadzie wyłączności w zakresie poniższych
pól eksploatacji:
1) utrwalania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową,
reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym
nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,
papier;
2) zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym
drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis
magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne,
dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;
3) wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci
wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworu w
ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;
4) rozpowszechniania utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci
książkowej (w tym również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktów
elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych,
optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci
multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line,
poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworu;
5) wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do tiret jeden i dwa, przy zastosowaniu dowolnej techniki
udostępnienia utworu;
6) nadawania utworu za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację naziemną,
jak i za pośrednictwem satelity;
7) odtwarzania i wystawiania utworu;
8) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;

9)

wykorzystywania

utworu

i

jego

fragmentów

w

celach

informacyjnych,

promocyjnych

i marketingowych;
10) dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów
i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych
w niniejszym ustępie;
11) udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z utworu, w tym również zezwoleń do jego
opracowania i dokonania tłumaczeń;
12) łączenia utworu w całości lub w części z innymi materiałami szkoleniowymi lub innymi dokumentami
oraz jego tłumaczenia.
3. Środki, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na
rzecz GCPU autorskich praw majątkowych do utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych
w niniejszym paragrafie.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby trzecie nie uzyskają autorskich praw majątkowych do utworów
stworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy, oraz że wykonując zadanie nie
naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami osób
trzecich. W przypadku konieczności uwzględnienia roszczeń osób trzecich w wyniku naruszenia ich praw,
Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia pełnej odpowiedzialności z tego tytułu i pokrycia szkody
poniesionej przez GCPU.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem GCPU za wszelkie wady prawne utworów,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich,
w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec GCPU, we
wskazanym powyżej w ust. 5 i 6 zakresie, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw
majątkowych osób trzecich. GCPU ma prawo do wzięcia udziału na własny koszt w sporze pomiędzy
Wykonawcą a osobami trzecimi zgłaszającymi takie roszczenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz ze sprawozdaniem końcowym wszystkich materiałów
wytworzonych w ramach usługi także w formie elektronicznej.

§ 15
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380)) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
§ 16

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą
starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę GCPU sądu powszechnego.

§ 17
1. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla GCPU
oraz jednym dla Wykonawcy.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonawca:

GCPU:

ZAŁĄCZNIKI:
1) oferta realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego;
2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy;
3) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, jeśli dotyczy;
4) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;
5) umowa pomiędzy Wykonawcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń
składających się na realizację zadania publicznego
6) Regulamin konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.

