
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA (Projekt) 

 

Zawarta w dniu  …...................... 2011 r.  pomiędzy: 

Gminą Wierzchowo ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo,  

NIP 674-13-49-199 reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Wierzchowo – Jana Szewczyka 

zwanym w dalszej części umowy – Zamawiającym, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Urszuli Lew 

a 

 Panią/Panem ……………………… zamieszkałą/ym w ……………….. , ul. 

……………………………, legitymującą/ym się dowodem osobistym nr …………………..  

zwaną/nym dalej „Wykonawcą” 
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a 

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

……………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez : ……………………………………………………………………….. 

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu 

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

…………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”
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o następującej treści: 

§1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz 

na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w dniu …………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć   …………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………...…….  

w………………………………………………………………………(miejsce przeprowadzenia 

zajęć – nazwa placówki) szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w części nr ……….... .   

 Zajęcia prowadzone będą w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu 

edukacyjnego” dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Wierzchowo 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-32-183/11-00 zawartej pomiędzy 

Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie,  

ul. A. Mickiewicza 41, 70 – 383 Szczecin, a Gminą Wierzchowo realizowanej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 

jakości usług edukacyjnych.  
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2.Wykonawca oświadcza, że jest mu znany cel główny oraz cele szczegółowe projektu i będzie 

realizować zajęcia w sposób umożliwiający ich osiągnięcie. 

3. Zajęcia będą prowadzone według planu uzgodnionego z Zamawiającym. 

4.Plan zajęć ustala się na cały okres projektu, który wyjątkowo może ulec zmianie z inicjatywy 

Wykonawcy, Zamawiającego, po ponownym uzgodnieniu przez Strony. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, oraz ofercie cenowej Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

 

 

§2 
Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, 

możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie 

należycie wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych w umowie.  

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013r. 

 

§ 4. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) bieżąca kontrola realizacji usługi o której mowa w §1, 

2) sprawdzanie i aprobowanie kompletowanych i wystawianych przez Wykonawcę faktur lub 

rachunków, 

3) terminowe regulowanie należności Wykonawcy, 

4) nieodpłatne udostępnienie wykonawcy pomieszczenia w szkole do przeprowadzenia zajęć, 

5) nieodpłatne udostępnienie wykonawcy sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz materiałów 

niezbędnych do prowadzenia zajęć. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonywanie usług zgodnie ze złożoną ofertą, z najwyższą starannością oraz  dołożeniem 

wszelkich starań do prawidłowej realizacji programu zajęć wynikających z projektu i 

zgodnych z indywidualnymi potrzebami  i możliwościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi 

ucznia zakwalifikowanego do programu, 

2) zapoznanie się oraz stosowanie zasady równości płci obowiązującej w projektach 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

3) przekazywanie uczniom/uczennicom niestereotypowej wiedzy i szerokiego niezależnego od 

płci, spektrum możliwych wyborów życiowych, a także uczenie szacunku do występujących 

odmienności i różnic, 

4) racjonalne i efektywne korzystanie z zapewnionych w projekcie pomocy i materiałów 

dydaktycznych, 

5) bieżące prowadzenie dzienników zajęć wraz z listami obecności uczniów oraz innych 

dokumentów wskazanych przez Zamawiającego. 

6) przedstawianie do wglądu dzienników zajęć Koordynatorowi Projektu po zakończeniu   

każdego miesiąca i dostarczanie list obecności uczniów uczestniczących w zajęciach. 

7) sporządzanie sprawozdań kwartalnych wymaganych do prawidłowej realizacji projektu i 

dostarczanie ich w ciągu 2 dni od zakończenia kwartału Koordynatorowi Projektu, 

8)  ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu niniejszej umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim, jak również za 

szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze 

świadczeniem usługi, 

9) prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy prowadzonych zajęć i przedstawianie do 

zatwierdzenia osobom wskazanym przez Zamawiającego po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego, 

10) opracowanie programu zajęć uwzględniających założenia projektu i przedstawienie go do 

zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego, 
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11) wspomaganie promocji i ewaluacji przedmiotu umowy, w tym informowanie uczestników 

projektu o finansowaniu przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:  korzystanie z właściwie  oznakowanych 

pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych  zakupionych w ramach projektu a w 

przypadku oznaczenia o współfinansowaniu na opakowaniu – użytkowanie łącznie z 

opakowaniem/etui, 

12) bieżące informowanie Zamawiającego o problemach mogących mieć wpływ na terminową 

lub prawidłową realizację przedmiotu umowy, o przypadkach nieobecności Uczestników na 

zajęciach oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, 

13) niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie 

Zamawiającego lub organu kontrolującego, 

14) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy do dnia 

30 czerwca 2013 r. 

  

§5. 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców.  

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem. 

3.Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym 

podwykonawcą. 

4. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawców będzie 

potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania 

wynagrodzenia zgodnie z umową, o której mowa w ust. 1, przekazanego Zamawiającemu w 

formie oświadczenia.  

6. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres usługi: 

Nazwa i adres podwykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………… 

Zakres usługi: 

……………………………………………………………………………………….......................

....................................................................................................................................... 

Wartość usługi: 

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………... 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców. 

9. Podzlecanie usług przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionych w ust. 7 w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to 

warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 

 

§ 6. 

1.Wynagrodzenie, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego,  za cały przedmiot umowy określony w § 1 Strony ustalają zgodnie z 

ofertą wykonawcy w formie wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości …………….. złotych 

brutto. 

2. Wynagrodzenie w przeliczeniu na jedną godzinę lekcyjną wynosi:  …………..zł brutto 

(słownie:….....................................................). 
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3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym, 

jednoznacznym i ostatecznym. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Rozliczenie zadania następować będzie w cyklu 

uzgodnionym z Koordynatorem projektu na podstawie rachunków lub faktur wystawianych 

przez Wykonawcę wraz z załączoną kartą czasu pracy prowadzonych zajęć za dany okres. 

Wykonawca wyliczy wynagrodzenie według wzoru: liczba faktycznie zrealizowanych godzin 

zajęć x stawka godzinowa. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po zatwierdzeniu przez 

Koordynatora Projektu  rachunku lub faktury przedłożonego/ej przez Wykonawcę. 

6.   Od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonany przedmiot umowy w danym 

okresie w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zostanie 

potrącona zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczka na podatek dochodowy od osób 

fizycznych oraz należne składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego łącznie z 

kosztami pracodawcy oraz Funduszu Pracy.
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7. Zamawiający zapłaci kwotę wynikającą z faktury lub rachunku, o której mowa w ust.1 w formie 

przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT lub rachunku 

wraz z zatwierdzoną przez Zamawiającego kartą czasu pracy prowadzonych zajęć. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego z rachunku bankowego Gminy, 

utworzonego na potrzebę realizacji Projektu systemowego, zgodnie z przekazywanymi środkami 

od Instytucji Pośredniczącej.  

9. Wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, 

przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji 

opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia 

nastąpi  niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa 

w zdaniu powyżej Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

 

§ 7. 

1. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają 

za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą to być zmiany określone w 

Rozdziale XXI pkt. 21.2 SIWZ.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 8. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, 

za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy następuje wskutek okoliczności, o których jest 

mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas Zamawiający nie ma obowiązku 

zapłaty kary umownej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. za odstąpienie od umowy wskutek 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód 

oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania 

umowy przez stronę drugą. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy w 

terminie 5 dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności 
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Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze 

sądowej  

 

§ 9 
Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w kodeksie cywilnym, przysługuje im 

prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

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. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2) w przypadku pozbawienia Wykonawcy prawa do wykonywania zawodu lub sytuacji 

gdy został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych.  

3) w przypadku długotrwałej choroby Wykonawcy trwającej dłużej niż 90 dni.  

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje usługi lub przerwał ją bez 

uzasadnionych przyczyn i przerwa ta jest dłuższa niż 14 dni, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie 

 

§ 10 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, strony podają rozstrzygnięciu 

właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

 

§ 12 

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby projektu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.). 

 

§ 13 

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Integralnymi częściami umowy są: 

1)  SIWZ 

2)  Oferta Wykonawcy 

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

 


