
Załącznik nr 4 

WZÓR  UMOWY

W _________ pomiędzy Miastem Świdwin  reprezentowanym przez Burmistrza Miasta – 
Pana mgr Jana Owsiaka z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym dalej 
Zamawiającym,
a
___________________________________ z  siedzibą  ___________ 
reprezentowanym przez: __________________________ zwanym dalej Wykonawcą 
została zawarta umowa o następującej treści:       
                    

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy jest  przygotowanie  i  realizacja  zajęć 
pozalekcyjnych  w  szkołach  podstawowych  w  Gminie  Miejskiej  Świdwin  w  ramach 
projektu  systemowego  pn.:  „Równe  szanse  na  starcie  dla  najmłodszych” 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2. 

2. Szczegółowy zakres zajęć opisany został w SIWZ.
3. Wykonawca  do  zapewnienia  kadry  dydaktycznej  posiadającej  kwalifikacje  do 

prowadzenia zajęć z poszczególnych zakresów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych  kwalifikacji  wymaganych  od  nauczycieli  oraz  określenia  szkół  i 
wypadków,  w  których  można  zatrudnić  nauczycieli  niemających  wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczyciel.

4. Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  dnia  podpisania  umowy  sporządzi  i  dostarczy 
Zamawiającemu  szczegółowy  harmonogram  realizacji  zajęć  opracowany  przy 
współpracy  z  dyrektorami  placówek  oświatowych.  Harmonogram  realizacji  zajęć 
zawierał będzie w szczególności podział uczniów na grupy szkoleniowe, nazwy zajęć 
pozalekcyjnych wraz z datą i godziną oraz czas trwania zajęć.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zajęć pozalekcyjnych, będących przedmiotem 
niniejszej umowy, od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2013 r. 

§ 3

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:
− udostępnienie sal do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych;
− przekazanie ewentualnych materiałów i pomocy dydaktycznych, które wykonawca 

będzie zobowiązany wykorzystać podczas prowadzenia zajęć.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
− przygotowanie  programów poszczególnych zajęć uwzględniających indywidualną 

pracę z uczniem 
− prowadzenie miesięcznego rejestru zrealizowanych godzin



− prowadzenie dzienników zajęć (jednolite na wszystkie zajęcia) 
− prowadzenie imiennych list obecności (jednolite na wszystkie zajęcia)
− przeprowadzenie końcowych ocen opisowych uczestników,
− oznaczenie  materiałów  dydaktycznych  oraz  dokumentacji  projektu  zgodnie  z 

wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków 
EFS,

− przechowywanie dokumentacji  związanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 
2020 r. w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo,

− poddania  się  kontroli  dokonywanej  przez  Instytucję  Pośredniczącą  oraz  inne 
uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. 

2. Ponadto, do obowiązków wykonawcy będzie:
a) opracowanie  Wniosku  beneficjenta  o  płatność  POKL  (według  aktualnie 

obowiązującej wersji generatora WNP) w zakresie: 
− postępu rzeczowego realizacji projektu (z uwzględnieniem działań na rzecz 

równości szans kobiet i mężczyzn),
− szczegółowej  charakterystyki  udzielonego  wsparcia  ,  w  tym  stopnia 

osiągnięcia wartości wskaźników,
− planowanego  przebiegu  realizacji  projektu  do  czasu  złożenia  kolejnego 

wniosku,
− informacji na temat problemów/trudności związanych z realizacją projektu 

w  terminach  zgodnych  z  terminami  składania  przez  Beneficjenta 
okresowych wniosków o płatność wynikających z umowy o dofinansowanie 
projektu,

b) opracowanie  i  zebranie  dokumentacji  beneficjentów  ostatecznych  projektu 
(uczestników)  wg.  aktualnych  wzorów  i  zasad  dotyczących  kwalifikowalności 
beneficjentów w ramach POKL, tj.

− deklaracji uczestnictwa w projekcie,
− oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

c) uczestnictwo  osobiste  w spotkaniach  organizacyjnych  w terminach  określanych 
przez  poszczególnych  dyrektorów  szkół  oraz  koordynatora  projektu  ze  strony 
gmin.

3. Powyższe obowiązki, w szczególności o których mowa w ust. 2, Wykonawca będzie 
realizował  przy  pomocy  osoby  wskazanej  w  ofercie,  tj.:  koordynatora  projektu 
posiadającą doświadczenie w realizacji  (koordynowaniu – jako kadra zarządzająca) 
projektów  w  ramach  działania  9.1.2  POKL  lub  osoby  ją  zastępującą.  Osoba  – 
koordynator  będzie  pełniła  funkcję  koordynatora  projektu  przez  cały  okres  jego 
realizacji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ww. osoby, z wyłączeniem 
sytuacji nadzwyczajnych, wówczas osobę tą zastąpi wskazany w ofercie zastępca. 

4. Wykonawca zobowiązuje  się  do  ochrony danych  osobowych uzyskanych  w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych  ( Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  określonego  w  §1  niniejszej  Umowy,  Strony 
ustalają  wynagrodzenie  w wysokości  ____________  złotych  (słownie  złotych: 
____________________  .). Wynagrodzenie  obejmuje  podatek  VAT,  w  kwocie 
_______________ złotych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę zajęć edukacyjnych, obliczoną przy założeniach SIWZ 
wynosi…..........................złotych.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  VAT,  uprawnionym  do 
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy _________________.

4. Wynagrodzenie  za wykonanie  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  na  podstawie  dwóch 
faktur wystawionych przez Wykonawcę, tj. pierwsza za okres do 22.12.2012 r. oraz 
druga  za  okres  do  30.06.2013  r.  Po  zrealizowaniu  zajęć  wykonawca  wyliczy 
wynagrodzenie według wzoru: liczba faktycznie zrealizowanych godzin zajęć w cyklu x 
stawka godzinowa.



5. Podstawą  do  sporządzenia  faktury  będzie  zaakceptowany  przez  zamawiającego 
protokół odbioru stwierdzający zakres zrealizowanych zajęć.

6. Płatność  będzie  dokonana  przelewem  na  wskazany  przez  Wykonawcę  rachunek 
bankowy, w terminie  do 14 dni  od daty otrzymania  przez Zamawiającego faktury 
wystawionej na Gminę Miejską Świdwin, NIP 672 – 20 – 03- 749.

7. Wynagrodzenie  współfinansowane  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 6

Kary umowne

1. Zamawiający  może  dochodzić  od  Wykonawcy  kar  umownych  w  następujących 
przypadkach:

a) w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
w wysokości  10% wynagrodzenia  brutto  przysługującego  za okres,  którego 
nieprawidłowości dotyczą ,

b) za  odstąpienie  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  ,  za  które 
odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  w  wysokości  30  %  wynagrodzenia 
umownego brutto,

c) w  razie   opóźnień  w  realizacji  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z 
harmonogramów,  opracowanych  z  dyrektorami  szkół  w  wysokości  10  % 
niezrealizowanych zajęć edukacyjnych.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego 
przenoszącego  wysokość  kar  umownych  w  wysokości  rzeczywiście  poniesionej 
szkody.

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktury/rachunku 
wystawionego przez Wykonawcę.

§ 7

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Oprócz  przypadków  wymienionych  w  Kodeksie  Cywilnym,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) rozwiązanie firmy,

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął  lub nie kontynuuje 
wykonania przedmiotu umowy pomimo dodatkowego wezwania złożonego 
na piśmie przez  Zamawiającego.

c) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub 
też nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie umowne.

§ 8

Zmiana umowy

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy,  wymagają  aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w następujących sytuacjach:
1) w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego spowodowanego np. zmianą miejsca 
zamieszkania,  skorzystaniem z urlopu dla  poratowania  zdrowia lub długotrwałego 
zwolnienia lekarskiego nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od umowy w terminie  30  dni  od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.



4. W  wypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  spory,  mogące  wyniknąć  z  tytułu  niniejszej  umowy,  będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy 
ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy 
ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach.  Dwa 
egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy są :
1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,
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