UMOWA NR …………………..
PROJEKT
Uwaga: umowy będą zawierane odrębnie przez każdą placówkę realizującą projekt w zakresie jaki jej
dotyczy
na
Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla
dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami przedszkoli objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO
BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych
miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia,
Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF.
zawarta w dniu ………………. we Wrocławiu pomiędzy:
..................................................................... ( ...........) przy ulicy ................, zwaną w dalszej treści umowy
"Zamawiającym", zwanego dalej Dyrektorem
a
…………………………,
prowadzącym
działalność
gospodarzą
pod
nazwą
…………………………………….,
NIP:……………….., REGON: ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą”
Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania nr ………………. o udzielenie w trybie przetargu
nieograniczonego zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) –
dalej zwanej „ustawą”.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi pn: Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie
dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami
przedszkoli objętych projektem „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych
placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”, w Szkole
Podstawowej im W. Chotomskiej w Kiełczowie, zwanej dalej „Usługą”.
§2
Zakres umowy i zobowiązania Wykonawcy
1. Usługa winna być realizowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”,
w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia, oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załączniki 1 i 2 do
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu realizacji zajęć dodatkowych oraz uzgodnienia
przedmiotowego harmonogramu z Dyrektorem, w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy .
§3
Termin realizacji umowy
1. Termin realizacji umowy strony ustalają od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017r., z zastrzeżeniem par.
8 ust. 2 pkt 1 lit. c.
§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1.
Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia za cały okres realizacji umowy, zgodnie z Ofertą
Wykonawcy na kwotę:
netto:
.......... zł
vat:
.......... zł
brutto : ………… zł
słownie ……………………………
i zgodnie z arkuszem kalkulacyjnym stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
2. Wysokośc wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie ulegniezmianie przez cały okres trwania umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę.

4. Podstawą wystawienia faktury za dany miesiąc będzie zatwierdzony przez Dyrektora raport miesięczny (oparty
o sprawozdanie nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe) zawierający co najmniej następujące dane:
a) nr Przedszkola
b) termin przeprowadzenia zajęć,
c) nazwa rodzaju zajęć
d) liczba przeprowadzonych godzin.
5. Wykonawca przedstawiał będzie Dyrektorowi raporty miesięczne w terminie 3 roboczych od zakończenia
danego miesiąca, a Dyrektor zatwierdzi go lub zwróci Wykonawcy z uwagami wraz ze wskazanym nowym
terminem na przedstawienie poprawionego raportu miesięcznego.
6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury wraz z załączonym zatwierdzonym raportem miesięcznym, na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
7. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykonania umowy w zakresie mniejszym niż podane
wartości maksymalne dotyczące wartości zamówienia.
§5
Kary umowne
1. Za przekroczenie terminu w opracowaniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umową w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 4 ust. 1, za
każdy dzień zwłoki.
2. Za przekroczenie terminu realizacji usługi zgodnie z opracowanym harmonogramem, o którym mowa w § 2
ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 2 % wynagrodzeniabrutto, o którym
mowa w par. 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 4 ust.
1.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z
przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 4
ust. 1, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w par. 6 ust. 1.

5.
6.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagordzenia, o którym mowa w par. 4 ust. 1.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§6
Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie

1.

2.
3.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia jej postanowień (a w szczególności ustaleń zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia) przez
drugą Stronę.
Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w szczególności w przypadku:
1) nieopracowania przez Wykonawcę harmonogramu , o którym mowa w par. 2 ust. 2, w terminie do 1
miesiąca od dnia podpisania umowy,
2) 5-krotnej zwłoki Wykonawcy w realizacji usługi w stosunku do terminów określonych w harmonogramie,
o którym mowa w par. 2 ust. 2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Wykonawcy
przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia rozwiązania lub
odstąpienia od umowy.

§7
ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
uczestniczących w realizacji umowy , w całym okresie jej obowiązywania oraz poinformowanie pracowników,
o których mowa w ust. 3, o uprawnieniach Zamawiającego wynikających z ust. 5 w zakresie kontroli
zatrudnienia i o obowiązku poddania się takiej kontroli.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy w ww. zakresie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
listy osób biorących udział w jej realizacji.

4. Lista osób biorących udział w realizacji umowy musi obejmować wszystkich pracowników wraz z określeniem
zakresu wykonywanych przez nich prac.
5. Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2 zastrzega sobie możliwość w okresie
obowiązywania umowy przeprowadzania, w obecności osoby reprezentującej Wykonawcę lub podwykonawcę,
losowych kontroli zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji umowy na podstawie umów o pracę. Z
przeprowadzonych kontroli zatrudnienia zostaną sporządzone protokóły przez Zamawiającego.
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak
niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę lub podwykonawców z osobami wskazanymi w liście, o której mowa w ust. 3
7. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z
osobami, wskazanymi w liście, o której mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z
ust. 6, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia wskazanych osób na podstawie umowy o
pracę.
§8
Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do
umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy, przewiduje możliwość istotnych zmian
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym ustępie okoliczności oraz określa warunki tych zmian:
1) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
a) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia,
którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść umowy i termin realizacji usług;
b) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
zamówienia;
c) przeniesienie części niezrealizowanych w 2017r. zajęć dodatkowych na rok 2018 z zastrzeżeniem
zachowania wysokości wynagrodzenia wskazanej w par. 4 ust. 1 umowy i przedłużenia terminu
realizacji umowy nie później niż do dnia 31.03.2018r..
2) Zmiany osobowe w przypadku:
a) zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób
wyznaczonych do współpracy w imieniu Zamawiającego.
b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie
zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania przedmiotu umowy , a także jest w
sytuacji ekonomiczniej i finansowej, podobnej do dotychczasowego wykonawcy.
c) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli
Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie składania
ofert lub rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy
wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do
wskazanych w SIWZ, przy czym zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą
być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
3) Pozostałe zmiany:
a) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ - w przypadku zmiany lokalizacji zajęć
dodatkowych prowadzonych w ramach projektu, o którym mowa w par. 1, i zlecenia ich
przeprowadzenia w innej niż wskazana w par. 1 jednostce oświaty z siedzibą na terenie Gminy
Długołęka,
b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
c) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, dla
usług objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
cen jednostkowych brutto przedmiotu zamówienia i wysokości wynagrodzenia określonego w niniejszej
umowie, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za
usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
d) w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy lub wysokości wynagrodzenia
określonego w niniejszej umowie.
e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

f) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;
g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wykonane usługi i zwróci udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją
usług
h) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy; Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia;
i) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

1.
2.
3.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w
ust. 2.
Podwykonawca (cy)*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją)* następujące prace:
......................................................
Zlecenie części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za
wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy(ów)* i jego (ich)* pracowników w takim samym stopniu jakby to były jego działania,
uchybienia i zaniedbania
§10
Postanowienia końcowe

1.
2.

1.
2.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy oraz Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy,
będą rozwiązywane polubownie. W razie braku możliwości porozumienia się stron, spór poddany zostanie
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§11
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz SIWZ, stanowiący załącznik
nr 1 do umowy, będący jej integralną częścią i zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia
i zobowiązania Wykonawcy, którezostały wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami
udzielenia zamówienia publicznego.
Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale innych jednostek
organizacyjnych ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje
własne działania.

§12
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu swojej
siedziby i o każdej innej zmianie mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego
obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty i inne konsekwencje mogące wyniknąć wskutek
zaniechania.
§13
Koordynatorem Projektu , ze strony Wykonawcy jest ......................................, tel. .............., a ze strony
Zamawiającego ....................................tel............................
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY
*Niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.

