Wzór umowy (zał. nr 4)

UMOWA Nr ………………………..
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć
specjalistycznych z dziećmi w placówkach oświatowych Gminy Solina
w ramach projektu pn. „Omnibus-kompleksowy program rozwoju szkoły”
zgodnie z projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020: Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie; działanie: 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego.
zawarta w dniu ………………………. r. w Polańczyku, pomiędzy
Gminą Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, reprezentowaną przez:
Adama Piątkowskiego – Wójta Gminy Solina, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a: ……………………………………………..
reprezentowanym przez: …………………………………. ,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

§1
1. Na podstawie dokonanego wyboru oferty (załącznik nr 1 do umowy) Zamawiający zleca a Wykonawca
zobowiązuje się do realizacji zadania ……………………………….

(nazwa zajęć, na które będzie

podpisana umowa) w ramach realizacji projektu pn. „Omnibus-kompleksowy program rozwoju szkoły”
2. Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na warunkach określonych w:
1) Zapytaniu ofertowym z dnia .................................... - stanowiącej załącznik nr 1 do umowy
2) Ofercie Wykonawcy z dnia …………………..…... - stanowiącej załącznik nr 2 do umowy
§2
1. Wykonawca

będzie

świadczył

usługę

w

ramach

realizacji

danego

zadania

do

dnia

……………………………. r.
2. Maksymalna ilość godzin zajęć edukacyjnych została określona w Zapytaniu ofertowym (zał. nr 1 do
umowy).
3. Za 1 godzinę zajęć edukacyjnych przyjmuje się godzinę dydaktyczną trwającą 45 minut.
4. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz uczestników zajęć edukacyjnych.
5. Zamawiający powierza Wykonawcy prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć
edukacyjnych na potrzeby realizacji niniejszej umowy .
6. Zajęcia odbywać się będą o godzinie i w dniu uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§3
1. Wykonawca oświadcza, iŜ ma odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonania umowy z naleŜytą starannością.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieŜącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do
niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni, przekazywania mu stosownych informacji na kaŜde
Ŝądanie Zamawiającego oraz umoŜliwienia mu sprawowania bieŜącej kontroli realizacji umowy.
3. Łączne zaangaŜowanie zawodowe prowadzącego zajęcia w realizację wszystkich projektów
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie moŜe przekraczać 276 godzin miesięcznie.

§4
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosić będzie
…………………zł brutto (słownie:………………………………...).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o kwotę ……………… zł brutto
za godzinę.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie określonym w ust. 6 na podstawie rachunków/faktur
wystawianych i dostarczanych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego do 7-go dnia po
zakończeniu danego miesiąca. Wykonawca wyliczy wynagrodzenie według wzoru: liczba faktycznie
zrealizowanych godzin zajęć w miesiącu x stawka brutto za 1 godzinę zajęć wskazana w ust. 2.
4. Wykonawca wraz z rachunkiem/fakturą zobowiązany jest równieŜ przedłoŜyć Zamawiającemu protokół
z wykonanych w danym miesiącu zajęć, wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję
godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, potwierdzony
przez Dyrektora placówki.
5. Od wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający potrąci obowiązkowe zaliczki, składki i podatki zgodnie z
właściwymi przepisami (dotyczy tylko wykonawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej).
6. Wypłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
30dni od dostarczenia prawidłowo wypełnionego rachunku/ faktury, z zastrzeŜeniem ust. 4.
7. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. 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 transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu
opóźnienia w zapłacie.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w
podanych wysokościach:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości
10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
2. Zamawiający zastrzega sobie:
1) Prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,
2) Prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego zastrzeŜone kary
umowne.
3. Za dzień zapłaty kar umownych Strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

potrącenia

naliczonych

kar

umownych

bezpośrednio

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości albo w części, w przypadku, gdy
Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy albo wykonuje przedmiot umowy niezgodnie
z zapisami umowy lub gdy zaniechał jej dalszej realizacji, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy lub do wykonania umowy zgodnie z
zapisami umowy lub do wznowienia realizacji postanowień niniejszej umowy w terminie 30 dni od
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§7
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:
a) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeŜeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) Wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie płatności wynikających z
faktur/rachunków wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyŜszenia wynagrodzenia umownego
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit a), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt a).
3. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku o których mowa w ust. 2, wyznacza datę podpisania aneksu
do umowy.

4. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia naleŜy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych jakie uzyskał w
trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczególności takich, które stanowią bądź mogą stanowić
tajemnicę słuŜbową i handlową Zamawiającego, a takŜe do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
2. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej
umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaŜności.
4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

