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RO.Z 271.6.2013   

 Załącznik nr 6 do SIWZ  

WZÓR UMOWY / UMOWA ZLECENIE  

 RO.Z. ………………………………..2013.                                                                                                                                                                                                                                                       

zawarta pomiędzy: 

Gminą Przywidz, z siedzibą w Przywidzu, ul. Gdańska  7, 83-047 Przywidz, NIP: 591 12 92 435 

reprezentowaną przez Marka Zimakowskiego - Wójta Gminy,  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

 

a  

……………………………………………………………………, z siedzibą w …………………….., ul. 

……………………………, NIP: ……………………………………………  

reprezentowaną przez ………………………………………………….,  

lub  

Panem/Panią…………………………………………………………………….., zam. 

……………………………………………………………………  

PESEL: ………………………………………………………………………  

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,   

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części nr 

………………….. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi edukacyjne 

obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu 9.1.2 pod nazwą „Szkoły równych szans-

wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz”. Projekt współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1.  

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć 

objętych częścią  

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



 
 

   Strona 2 z 12 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

w ramach realizacji projektu nr POKL 9.1.2 pod nazwą: Usługi edukacyjne obejmujące 

przeprowadzenie zajęć w ramach projektu POKL 9.1.2 pod nazwą: „Szkoły równych szans- 

wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz”.  

2. Usługę – funkcję prowadzącego zajęcia pełnić będzie ………………………………………………… 

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

(imię, nazwisko, adres, dowód osobisty), który/a posiada kwalifikacje określone w SIWZ.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.  

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

 

§ 2.  

Termin realizacji  

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………………………….  

2. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został zrealizowany w terminie do dnia 

30.06.2014 roku.  

3. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy w dni nauki szkolnej od poniedziałku  

do piątku zgodnie z organizacją pracy Szkoły, z wyłączeniem wakacji, przerw świątecznych i innych  

dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej.  

4. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie w oparciu o aktualnie obowiązujący plan zajęć 

lekcyjnych.  

5. Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować usługi zgodnie z opisem zawartym w 

niniejszej umowie oraz zgodnie z:  

1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

2) Ofertą złożoną w dniu ………………………  

§ 3.  
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Obowiązki Zamawiającego   

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Udzielenie upoważnień niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.  

2. Przekazanie wytycznych dotyczących prowadzenia dokumentacji realizowanego projektu.  

3. Zabezpieczenie możliwości nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń, materiałów dydaktycznych  

oraz mediów Szkoły, w której odbywają się zajęcia.  

4. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

§ 4.  

Obowiązki Wykonawcy/Zleceniobiorcy  

 

1. Do obowiązków Wykonawcy/Zleceniobiorcy należy:  

1) opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć i uzyskanie akceptacji Dyrektora Szkoły  

i Koordynatora Projektu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy (zajęcia prowadzone mogą  

być wyłącznie w czasie wolnym od zajęć, których realizacja wynika z arkusza organizacji Szkoły  

z uwzględnieniem godzin przywozu i odwozu dzieci przez transport gminny z wyłączeniem wakacji,  

przerw świątecznych i innych dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej);  

2) opracowanie programu zajęć grupowych i indywidualnych oraz uzyskanie akceptacji Dyrektora  

Szkoły i Koordynatora Projektu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy;  

3) systematyczne prowadzenie i dokumentowanie zajęć zgodnie z zaleceniami Koordynatora Projektu;  

4) sporządzanie sprawozdań z realizacji zajęć w terminach wskazanych przez Koordynatora Projektu;  

5) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania  

z uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów prawnych do znajomości treści zawartych w programie 

zajęć grupowych i indywidualnych;  

6) prowadzenie dziennika zajęć oraz innych dokumentów obrazujących możliwości i potrzeby  

rozwojowe dzieci, stosowane metody pracy z dziećmi oraz osiągane rezultaty zgodnie z zaleceniami  

Koordynatora Projektu, a także dokumentów niezbędnych do realizacji projektu;  
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7) dbałość oraz odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć;  

8) sprawowanie opieki nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach;  

9) dbałość o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia wykorzystywane do realizacji projektu;  

10) współpraca z kadrą zarządzającą projektu w zakresie bieżącego monitorowania postępu  

w realizacji określonych wskaźników projektu i innych działań projektowych ze sporządzaniem  

odpowiedniej dokumentacji;  

11) udostępnianie całej dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów wytworzonych  

w trakcie prowadzonych zajęć) na żądanie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego lub  

organom kontrolującym;  

12) realizowanie zaleceń osób/instytucji uprawnionych do kontroli projektu;  

13) wykonywanie innych działań związanych z poprawną realizacją projektu;  

14) ochrona i przetwarzanie danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych zgodnie  

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

926 ze zmianami) na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego oraz  

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie  

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim  

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych  

osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);  

15) wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowanie o współfinansowaniu projektu  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przestrzeganie Wytycznych dotyczących   

oznaczania projektów w ramach POKL;  

16) gromadzenie dokumentacji fotograficznej;  

17) współpraca z Koordynatorem Projektu w zakresie monitoringu oraz ewaluacji projektu.  

§ 5.  

Podwykonawcy  
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1. W celu sprawnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca może zlecić część usługi do  

wykonania podwykonawcom. Wykonanie usługi przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy  

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu  

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usługi  

w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji usług realizowanych przez podwykonawców.  

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi  

przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do  

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.  

5. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie  

i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż  

w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.  

6. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać postanowienia  

o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez  

podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje się  

odpowiednio.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej  

zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

8. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec  

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia lub zaniedbania  

podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego  

własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu prowadzonej  

inwestycji każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie  

lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.  
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§ 6.  

Wynagrodzenie   

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy: 

………………….. (nazwa i numer części) wynosi ………………………. zł brutto (słownie złotych:  

……………………………………………………….)  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 2 zostało wyliczone w oparciu o poniższą tabelę:   

Nr części  

Ilość godzin  

Stawka brutto za 1 godz. lekcyjną *zł+ Wartość brutto [poz. 2 x poz. 3]  

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………… 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy/Zleceniobiorcy  finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług  

objętych niniejszą umową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów  

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających  

lub mogących mieć wpływ na koszty, m.in. wszelkie podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi  

przepisami w tym zakresie itp.  

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być  

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego  
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paragrafu.  

7. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie na podstawie rachunków/faktur wystawianych przez  

Wykonawcę/Zleceniobiorcę  w ciągu 7 dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego.  

8. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe:  

1) od dnia 09.09.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku  

2) od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.03.2014 roku  

3) od dnia 01.04.2014 roku do dnia 30.06.2014 roku  

9. Wykonawca/Zleceniobiorca wyliczy wynagrodzenie według wzoru: liczba faktycznie zrealizowanych 

godzin zajęć  

w ciągu okresu rozliczeniowego x stawka brutto za 1 godziną lekcyjną, wskazaną w ust. 3 (tabela).  

10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego na    

podstawie rachunku/ faktury przedłożonego/ej przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę i potwierdzonego/ej 

przez  

Koordynatora Projektu.  

11. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę  konto 

nr …………………………………………………… w terminie 30 dni licząc od dnia przedłożenia 

prawidłowo wystawionego/ej rachunku/ faktury.  

12. Od wynagrodzenia opisanego w ustępach poprzedzających Zamawiający dokona obowiązkowych  

potrąceń zgodnie z odrębnymi przepisami (dotyczy Wykonawcy, który nie prowadzi działalności  

gospodarczej).                  

Jednostką dokonującą  rozliczenia i potrąceń  jest Urząd Gminy Przywidz-NIP 604-00-20-006 

§ 7.  

Kary umowne  

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie  

przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
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1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy;  

2) za nie prowadzenie lub niekompletne prowadzenie jakiejkolwiek dokumentacji, o której mowa  

w § 4 umowy – 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy, za każde stwierdzone 

uchybienie.  

3) za zmianę prowadzącego zajęcia bez zgody Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia  

brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy, odpowiednio dla danej części.  

3. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w ust. 2 umowy.  

4. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 

ryczałtowemu.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  

określonego w § 6 ust. 2 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy  

Prawo zamówień publicznych.  

6. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia  

pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia  

należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym  

mowa w ust. 6.  

§ 8.  

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:  

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
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4) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

5) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:  

a) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,  

b) Wykonawca będący jednocześnie osobą wykonującą przedmiot zamówienia utracił uprawnienia do   

wykonywania przedmiotu umowy.  

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy  

dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy z winy Zamawiającego nie  

jest możliwa dalsza realizacja umowy.  

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie, pod rygorem  

nieważności takiego oświadczenia.  

§ 9.  

Zmiany umowy  

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony przewidują możliwość  

dokonania następujących zmian w umowie:  

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:  

1) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji  

umowy;  

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących  

niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.  

2. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności w przypadku  

choroby osoby, która będzie prowadziła zajęcia lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających  

prowadzenie zajęć. W przypadku zmiany osoby prowadzącej zajęcia, nowa osoba, która będzie  

prowadzić zajęcia musi spełniać wymagania określone w pkt VII.2.3)a) SIWZ.  
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Do zmian określonych w niniejszym punkcie zastosowanie mają przepisy § 5 niniejszej umowy.  

3. W przypadku wystąpienia niezależnych od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w 

trakcie  

zawierania umowy okoliczności, np. klęski żywiołowe, znacząca absencja chorobowa dzieci, itp.  

Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy do aktualnie 

niezbędnych swoich potrzeb lub zawieszenia świadczenia usług na okres, w którym okoliczności  

te występują.  

4. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację  

przedmiotu umowy.  

5. Zmiana nazwy, siedziby stron, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.  

6. Zmniejszenie zakresu usług i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej  

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w  

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.  

7. Zmiana harmonogramu realizacji projektu w przypadku zaistnienia zmian wytycznych, zmian  

warunków realizacji projektu lub treści dokumentów programowych.  

8. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy  

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego  

i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy  

Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy  

i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.  

10. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę  

do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie  

z warunkami zawartymi w umowie.  

11. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  
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12. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich 

wprowadzenie.  

§ 10.  

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

§ 11.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 12.  

(jeżeli dotyczy)  

 

1. Wykonawca (Zleceniobiorca) oświadcza, że:  

1) jest zatrudniony na ………. (wskazać cześć etatu) w 

………………………………………………………………………  

(Pracodawca i adres),  

2) pobiera/nie pobiera* zasiłek dla bezrobotnych, posiada/nie posiada* status bezrobotnego,  

3) pobiera/nie pobiera* emeryturę lub rentę o nr …………………………………,  

4) jest/nie jest* studentem lub uczniem o nr legitymacji ……………………………………,  

5) jest/nie jest* objęty ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  

lub z innego tytułu.  

2. Wykonawca (Zleceniobiorca) oświadcza, że wnosi/nie wnosi* o objęcie go dobrowolnym  

ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym, zdrowotnym z tytułu pracy na podstawie  

niniejszej umowy.  

§ 13.  

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.  

§ 14.   

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdy na prawach oryginału,  
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z których jeden otrzymuje Wykonawca/Zleceniobiorca a dwa Zamawiający.  

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

Załącznik nr 2 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty).  

  

 

ZAMAWIAJĄCY/ZLECENIODAWCA     WYKONAWCA/ZLECENIOBIORCA  

 

  

 

  

 

  


