
 

Strona 1 z 5 
GR.271.3.2017 

 
 

Wzór umowy 

 

Umowa nr ................./2017 

do zam. publ. GR.271.3.2017 do części ……. 

 

 

 

zawarta w dniu …………… w Lelowie 

pomiędzy: Gminą Lelów, 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 18 

NIP 9492172992, REGON 151398089 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Molendę- Wójta Gminy Lelów, 

przy kontrasygnacie 

Wiesławy Lipowicz – Skarbnika Gminy Lelów 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

reprezentowaną przez: 

 

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.); dalej: Pzp). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych polegających  

na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła  

w Gminie Lelów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 

11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (zwany dalej SIWZ) stanowiący integralną cześć umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością 

zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ oraz aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi  

i przepisami. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie niezbędne przy 

prowadzeniu tego rodzaju zajęć potwierdzone odpowiednimi dokumentami załączonymi 

do oferty zgodnie z SIWZ. 
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§ 2 

Termin realizacji umowy 

Termin wykonania prac omówionych w §1 strony ustalają na okres od dnia podpisania 

umowy do dnia 28 luty 2018 r.  

 

§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy przy realizacji 

postanowień niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) koordynacja i kontrola jakości świadczonych przez Wykonawcę usług, 

b) terminowa zapłata wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) przestrzeganie prawidłowej promocji projektu poprzez wywieszanie plakatów, 

posługiwanie się logotypami w uzgodnieniu z organem prowadzącym dany projekt, 

zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi. 

b) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia po obowiązkowych lekcjach  

w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkół)  

zgodnie z harmonogramem. 

c) współpracowanie z kadrą zarządzającą projektem w realizacji zadań dotyczących 

wsparcia uczniów. 

d) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (karty ewidencji godzin i zadań, dzienników 

zajęć, list obecności ). 

e) faktyczna realizacja usługi zostanie udokumentowana poprzez co miesięczne 

składanie pisemnego protokołu odbioru zadania i przyjęcia wykonanych prac, 

podpisanego przez strony umowy. 

f)  współpraca z dyrektorem szkoły. 

g) opracowanie w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, programu i planu 

pracy zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla 

uczestników projektu i przedstawienie do akceptacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi 

projektu; 

h) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy, a także  

za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników zajęć edukacyjnych; 

i) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniów w czasie trwania prowadzonych zajęć 

oraz bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć.  

j) prowadzenie zajęć z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i zasadami etyki zawodowej według opracowanego samodzielnie programu i planu 

zajęć uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów; 

k) po zakończeniu zajęć przekazanie pełnej dokumentacji z realizacji zajęć  

w ramach projektu; 

l) zajęcia prowadzone w projekcie realizować w godzinach pozaetatowych. 

 

§ 4 

Nadzór nad realizacją 

Upoważniony Koordynator Projektu uprawniony jest w szczególności do sprawowania 

nadzoru i przeprowadzenia kontroli w zakresie jakości i solidności świadczonych usług  

i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

§ 5 

Zobowiązania 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy stosując przy jego 

wykonywaniu przepisy prawa regulujące przedmiotową problematykę. 

2. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność 

za szkody wyrządzone osobom trzecim. 

3. W zakresie poufności współpracy Wykonawca zobowiązuje się do: 
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a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotu 

umowy, 

b) ochrony powierzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy danych 

osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016.922 z późn. zm.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto udostępnić Zamawiającemu oraz podmiotom 

uprawnionym do kontroli projektu z ramienia Instytucji Zarządzającej, wszelkie 

niezbędne informacje i dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Ustala się, iż całkowita kwota wynagrodzenia (wartość umowy) wynosi: ………… zł 

(słownie: …………………………………..). Wartość umowy, zawiera wszystkie obciążenia 

związane z ww. wynagrodzeniem, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

oraz koszty wynagrodzenia zakładu pracy pokrywane ze strony pracodawcy.1 

2. Wynagrodzenie częściowe, obliczane będzie w następujący sposób: ilość godzin 

zajęć zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc) razy cena jednostkowa 

brutto za jedną godzinę zajęć, która wynosi ……………..2 

3. Zapłata następować będzie na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez 

Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu, po prawidłowym przekazaniu 

dokumentacji odbytych zająć. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ……..3 dni, od daty otrzymania przez 

Zamawiającego rachunku/faktury, na wskazany w nim nr konta bankowego. 

5. Zobowiązanie zostanie pokryte ze środków budżetu Gminy Lelów ujętych  

w budżecie gminy w dziale ………………, rozdziale ……………………… . 

6. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, 

a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający  dokonywał tego we własnym zakresie bez 

konieczności informowania Wykonawcy. 

7. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

8. Odbioru pracy dokona jeden z przedstawicieli zamawiającego. 

 

§ 7 

Inne Postanowienia 

1. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wykonującej powierzoną funkcję 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wykonującej powierzoną 

funkcję w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

3. W przypadku zmiany osoby wykonującej powierzoną funkcję, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 

4. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, wykonującej 

powierzoną funkcję jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 

dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

5. Powierzenie funkcji nowej osobie wymaga zgody Zamawiającego, która może 

nastąpić po wcześniejszym udokumentowaniu, że ta osoba posiada nie gorsze 

kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wykształcenie, od osoby zastępowanej. 

                                                 
1Dot. Osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 
2Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
3Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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6. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują 

się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto 

umowy.  

7. W razie zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  

art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.); 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia 

publicznego, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony  

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie  

do dnia 28 lutego 2018 r., w następujących okolicznościach: 

a) 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 przypadku może  

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okoliczno-

ściach; 

b) Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynu-

uje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

d) Wykonawca wykonuje usługi wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, oraz 

nie reaguje na polecenia Koordynatora projektu i Zamawiającego. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewi-

dzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wyko-

nawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie  

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

10. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania  

lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę kary 

umownej. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną każdorazowo w stosunku  

do stawek godzinowych przewidzianych w ofercie Wykonawcy w przypadku: 

a) niezrealizowania określonej w projekcie liczby godzin na dane zajęcia w wysokości 

100% stawki godzinowej, za każdą niezrealizowaną godzinę; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy; 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej  

w art. 145 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164). 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle niniejszej Umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania przepisami Prawa zamówień 

publicznych. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż zakazane jest zbywanie roszczeń wynikających  

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich poprzez cesję lub inną czynność prawną  

lub zdarzenie, pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 

 

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

 

 

 


