
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 

Umowa Nr…........ 
 

Zawarta dnia ………............... w Pilchowicach 
pomiędzy: 
Gminą Pilchowice reprezentowaną przez  
…………………………………….. – ……….z siedzibą w 44-145 Pilchowicach, ul. Damrota 6 
reprezentowanym przez działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
……………….udzielonego przez Wójta – Panią Joannę Kołoczek - Wybierek, zwanym dalej 
Zamawiającym 
a 
…………………………………….. 
reprezentowanym przez: ………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy na przetargu nieograniczonym pn: Prowadzenie zajęć w ramach projektu 
„Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”. 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
 ze środków 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 wysokiej jakości 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 
 

§1  
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenie zajęć pozalekcyjnych  
dla uczniów szkoły……………………………. w ramach projektu współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA – 
POKL.09.01.02-24-183/11-00. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do : 
a) przygotowania, realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, które będą dostosowane do 
potrzeb uczniów, 
b)  dokumentacji zajęć dodatkowych dla uczniów (kart czasu pracy, dzienników zajęć, list 

obecności), 
c)  prowadzenia zajęć zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem, 

3. Przedmiot umowy stanowi część projektu „Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice”, 
który jest współfinansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

§ 2  
Personel 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł wykonać usługi osobiście jest zobowiązany zapewnić 
zastępstwo osoby spełniającej co najmniej takie same warunki jak zawarte w SIWZ oraz w złożonej 



ofercie przetargowej. 
3. Wykonawca musi zgłosić swoją nieobecność do Biura Projektu, gdzie jest zobowiązany 
przedstawić dokumenty dla osoby, która będzie pełniła zastępstwo. Dokumenty muszą potwierdzić 
spełnienie tych samych warunków jakie były zawarte w SIWZ. 
4. Wymagane dokumenty mogą zostać przesłane faxem lub dostarczone osobiście. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem terminów oraz z 
najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 
 

§ 3  
Termin wykonania umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Harmonogramem realizacji projektu  
„Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice” tj. od października 2012 roku do 30 czerwca 
2013 roku.  
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, 
o których mowa uniemożliwi ą Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
3. Strony mogą dokonać zmiany szczegółowych terminów realizacji zamówienia w przypadku 
zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy uzasadniających 
zmiany tych terminów. 
4. Odpowiedzialność za niezrealizowanie Przedmiotu Umowy w terminach określonych  
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w SIWZ, jest wyłączona  
w przypadku, gdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej. 
5. W sytuacji nie utworzenia się grupy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy  
z Wykonawcą. 

 
§4  

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Wynagrodzenie za 1 godzinę prowadzenia zajęć wynosi …………………. /brutto/ (słownie 

złotych …………………………………). 
3. Wynagrodzenie za sumę godzin w ramach zadania nr …. nie może przekroczyć kwoty 

……………………… /brutto/ (słownie złotych…………………………………………………).  
4.  Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie comiesięcznych kart czasu pracy wystawianych 

zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 
5. Płatności będą realizowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty 

dostarczenia oraz akceptacji karty czasu pracy przez koordynatora projektu, jednak nie wcześniej 
niż po pozytywnym rozpatrzeniu prze Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego) wniosku o płatność. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. 
7. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (fakturach, rachunkach), a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo 
podano termin określony w umowie. 

9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. 
W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną/cenami 
brutto podaną/ymi w ofercie/formularzu cenowym. 

 
 
 



§5  
Tajemnica 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 
podczas realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, do których 
uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 

 
§ 6  

Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym 
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 
Przedmiotu Umowy. 
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej 
informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. 
3. Do współpracy i koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy upoważnia się: 

- ze strony Zamawiającego Aleksandra Skwara: tel.: 32 332 71 57 
email: skwara.a@pilchowice.pl  
- ze strony Wykonawcy …................................................................................................ 
tel.:……………………...................................................................................................... 
email:………………..............................................................................…… 

 
§ 7 

 Kary umowne, odstąpienie od umowy 
1. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w §3 ust.1 Umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem §3 ust.4 Umowy, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w 
§4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki przekraczającej 14 dni, Zamawiający może od Umowy odstąpić. 
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli Wykonawca mimo dwóch pisemnych upomnień 

Zamawiającego nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej Umowy, co będzie miało 
istotny wpływ na przebieg jej realizacji. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności 
określonych w § 3 ust. 2 lub § 7 ust. 2 i 3 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 
umowną w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 3 
Umowy. 

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

6. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust.5 Umowy odstąpienie od Umowy następuje bez wypłaty 
jakiegokolwiek odszkodowania a Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonywania części Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 

7. Za niedotrzymanie terminu płatności Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

8. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 
niniejszej umowy. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 
 

§ 8   
Kontrola 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy oraz prawo 



wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem w tym 
dokumentów finansowych. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich 
informacji niezbędnych do oceny należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji do Biura Projektu  niezwłocznie po 
zakończeniu realizacji zajęć oraz przechowywaniu dokumentacji związanej z realizacją 
przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność  
i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów 
związanych z przedmiotem zamówienia. 

3. W przypadku zmiany okoliczności, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust.2 
Zamawiający powiadomi  o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego  
w ust.2. 

 
§9  

Warunki zmiany postanowień umowy 
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności w następujących przypadkach: 
- zmianie podwykonawców realizujących zamówienie,  
- zmianie terminów realizacji zamówienia z powodów przerwy w funkcjonowaniu szkoły 

uniemożliwiającej realizację zamówienia, niezależnej od wykonawcy 
- zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 

uzasadniających zmiany terminów, oraz adresu wykonywania usługi.  
 

§10 
Postanowienia końcowe 

1.W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonane w przypadkach i na warunkach określonych 
w SIWZ, 

3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, 
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 
                                                       
                        Zamawiający                                    Wykonawca  

 


