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Załącznik nr 9 do SIWZ  

Wzór umowy 

Umowa Zawarta w dniu ……………… 2016 r. w Kruszynie pomiędzy: Gmina Kruszyna, ul. 

Kmicica 5, 42-282 Kruszyna, NIP 9492167011, reprezentowaną przez:  

………………………….. – ……………………………………………………,  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a …………………………………………………………………………………………………  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, a dalej zwanymi łącznie Stronami o 

następującej treści:  

 

§ 1 

Strony oświadczają, iż niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015 r., poz. 2164, z późn. zm).  

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi edukacyjnej i szkoleniowej w ramach projektu 

pn.: „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w 

gminie Kruszyna”, realizowanego przez Gminę Kruszyna i współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (dalej „Projekt”), 

zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, oraz ofertą Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) zapewnienia wykwalifikowanych osób niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,  

2) przeprowadzenia zajęć zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, a także zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa,  

3) oznaczenia materiałów wykorzystanych podczas realizacji projektu oraz miejsc realizacji 

projektu logotypami które przekaże Zamawiający.  

4) sporządzenia listy obecności uczestników zajęć (uczniów i nauczycieli).  

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia…….. do dnia……….. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem najwyższej staranności i 

oświadcza, że:  

1) posiada kompetencje i uprawnienia do wykonania działalności w zakresie przedmiotu 

umowy,  

2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.  

 

§ 5 

Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy ze strony Zamawiającego, 

upoważniony jest pracownik ………………….. . Telefon - ………………….. .  
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§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do 

wysokości …………… zł brutto, (słownie złotych………………….).  

2. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonywana w systemie 

miesięcznym.  Będzie ustalana na podstawie rzeczywiście wykonanych w danym miesiącu 

zajęć i obliczana na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy (ilość zajęć x cena 

jednostkowa zajęć). 

3. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT/rachunku 

do siedziby Zamawiającego. Przelew zostanie przekazany na konto Wykonawcy, wskazane w 

fakturze VAT/rachunku.  

4. Cena obejmuje wszystkie świadczenia wchodzące w zakres usługi, również realizowane 

przez inne podmioty.  

5. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Wykonawca  przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że mogą nastąpić opóźnienia w 

wypłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca 

nie przekaże środków finansowych w formie dotacji na konto Zamawiającego wskazane w 

Umowie o dofinansowanie w/w projektu. W przypadku nieprzekazania w/w dotacji na konto 

Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że nie będzie występował  z żadnymi roszczeniami 

w stosunku do Zamawiającego z tytułu opóźnień w wypłacie wynagrodzenia na jego rzecz. 

 

§ 7 

1. Strony ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z realizacją 

powierzonych im zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty przez nie 

poniesione w związku z realizacją zadań lub w związku z odstąpieniem stron od umowy.  

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody w tym następstwa 

nieszczęśliwych wypadków poniesione przez osoby trzecie (w tym uczestników projektu) 

powstałe w związku z realizacją umowy. Niniejsze postanowienie stanowi podstawę regresu 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w razie, gdyby osoba trzecia uzyskała 

naprawienie tych szkód od Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, w 

szczególności w przypadku, w którym w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania 

umowy realizacja Projektu będzie niemożliwa lub będzie wymagała dodatkowych kosztów.  

 

§8 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie:  

1) terminu realizacji umowy, w przypadku siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację 

przedmiotu umowy tj.: przewidywane niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak opady 

deszczu, gradu, silny wiatr.  

2) wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. Art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 9 

1. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowy z powodu 

niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy, w szczególności: 

1) Jeżeli Zamawiający zalega z płatnością na rzecz Wykonawcy pomimo przekazania 

przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych w formie dotacji na konto 

Zamawiającego, co najmniej 30 dni, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do 

uregulowania płatności w ciągu 7 dni, 

2) Jeżeli Zamawiający nie dostarcza Wykonawcy informacji lub dokumentów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w uzgodnionym przez Strony 

terminie, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do przestrzegania 

odpowiednich terminów zawierającym wskazanie niezbędnych informacji lub 

dokumentów oraz informację o skutkach dalszej zwłoki. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z powodu 

niedotrzymania przez druga Stronę istotnych warunków Umowy, w szczególności: 

1) jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje którykolwiek z 

obowiązków określonych w  § 1, 

2) jeżeli Zamawiający z winy Wykonawcy utraci lub nie otrzyma dotacji z Instytucji 

Pośredniczącej. 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Umowa może być w  każdym czasie rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron. 

5. Oświadczenie Strony o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie spory wynikające z 

realizacji niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć na drodze wzajemnego 

porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§11 

Zamawiający informuje Wykonawcę, że środki finansowe o których mowa w § 5 ust. 1 

pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

§12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz 

dwa dla Zamawiającego.  

 

Wykonawca:                                                                                                          Zamawiający: 

 

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

 


