
                                                      
 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

WZÓR/PROJEKT 

UMOWA NR ………………. 

 

Zawarta w dniu  .................………..r. w Biskupcu pomiędzy:  
 
Gminą Biskupiec - Zarządem Szkół i Przedszkoli w Biskupcu mającym siedzibę   
11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 4A, NIP: 739-11-91-372 zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
……………………………………… - Dyrektora przy kontrasygnacie Głównego Księgowego 
a  

......................................................................................................................................................, 

z siedzibą w ......................................................... wpisaną do ................................................ 

pod numerem ............................................................ w  ............................................................, 

reprezentowaną przez ......... ......................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 
 

 

§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 

r., poz. 907). 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z .............w szkole.............. na 

terenie Gminy Biskupiec w ramach projektów "Projektuję swoją przyszłość" i "Nasza 

szkoła" zgodnie z opisem zamówienia określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji 

zamówienia 

2. Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans 



                                                      
 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 

różnic w jakości usług edukacyjnych. 

3. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji umowy zobowiązuje się m.in. do : 

1) ustalenia terminu realizacji przedmiotu umowy z dyrektorami placówek, w której 

będą realizowane zajęcia i Koordynatorem Projektu; 

2) opracowania programu przedmiotu umowy i przedstawienia do akceptacji 

dyrektorom placówek i Koordynatora Projektu w terminie 7 dni przed planowanym 

rozpoczęciem zajęć; 

3) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnionym z dyrektorami placówek i 

Koordynatorem Projektu harmonogramem zajęć; 

4) prawidłowego i systematycznego prowadzenia dokumentacji przedmiotu umowy 

oraz comiesięcznego przekazywania w formie elektronicznej i pisemnej informacji 

dyrektorom szkoły i Koordynatorowi Projektu o stanie realizacji przedmiotu 

umowy, w tym liczbie zrealizowanych godzin; 

5) dokumentowania przedmiotu umowy w dziennikach zajęć; list obecności, 

deklaracji uczestnictwa; 

6)  wypełnianie 2 razy w semestrze karty obserwacji uczestnika projektu, (karta zawiera 

analizę opisową uczestnika projektu oraz ocenę wykonania projektu indywidualnego i 

grupowego); 

7) zebranie ankiet ewaluacyjnych od uczestników projektu oraz i ich rodziców; 
 

8) ścisłej współpracy z Koordynatorem Projektu w mierzeniu postępu uczestników 

przedmiotu umowy w zakresie rezultatu przedmiotu umowy oraz przy sporządzaniu 

raportu ewaluacyjnego; 

9) ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników przedmiotu umowy 

w czasie jej trwania; 

10) przestrzegania regulaminu pracowni; 

11) bieżącego informowania Koordynatora Projektu i dyrektorów szkoły  o problemach 

mogących mieć wpływ na terminową lub prawidłową realizację przedmiotu 

umowy; 

12) w ramach promocji przedmiotu umowy, informowania uczestników zajęć o fakcie 

współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 



                                                      
 

Funduszu Społecznego;  

13) stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego 

zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z 

odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo 

projektu. Wzór logotypu projektu zostanie udostępniony przez Zamawiającego po 

podpisaniu umowy; 

14) umożliwienia Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej i innym upoważnionym osobom 

przeprowadzenia kontroli i audytu Wykonawcy w zakresie prawidłowości realizacji 

przedmiotu umowy,  

15) umożliwienia Zamawiającemu oraz innym przedstawicielom jednostek upoważnionych 

wglądu w dokumenty, w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej umowy.  

4. Wykonawca po zakończeniu zajęć, w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiającemu 

następujące dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy: 

a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników w każdym dniu zajęć,  

b) program zajęć oraz dziennik zajęć; 

c) oryginały ankiet ewaluacyjnych; 

d) karty obserwacji uczestnika projektu 

5. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz ofertą wykonawcy z dnia ..........................., stanowiącą załącznik nr 

1 do umowy. 

6. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy jest odpowiedzialny za jakość 

wykonywanej usługi, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczestników zajęć edukacyjnych. 

7. Wszelkie powstałe podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy utwory w postaci 

programu zajęć oraz inne opracowania sporządzone przez Wykonawcę – w ramach ustalonego 

wynagrodzenia umownego stają się własnością Zamawiającego, który nadto bez dodatkowego 

wynagrodzenia nabywa do nich autorskie prawa majątkowe. 

8. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy będzie (nazwa i adres szkoły): 

…….…………………………………………………………………………………… 



                                                      
 
 

§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

po stronie Zamawiającego: …………………………………………………………... 

po stronie Wykonawcy: ................................................................................................. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, 

udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań 

wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania 

przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy (np. choroby lub innych 

zdarzeń losowych), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 

fakcie Dyrektorów szkół i Koordynatora Projektu oraz uzgodnić z nimi nowe terminy 

niezrealizowanych zgodnie z harmonogramem zajęć. 

 

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania niniejszej umowy w terminie od dnia  podpisania 

niniejszej umowy do  30.06.2015 r.  

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1. Maksymalna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ………………. zł (słownie 

złotych:…………..). Wartość 1 godziny przedmiotu umowy wynosi: ……… zł brutto 

(słownie: …………..……………………………. zł) i obejmuje przedmiot umowy 

oraz wszelkie inne świadczenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy, w tym wszystkie opłaty, podatki, koszty dojazdu itp.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywiście zrealizowaną liczbę godzin przedmiotu 

umowy w miesiącu, po ich wykonaniu i protokolarnym odbiorze potwierdzonym 

przez Dyrektorów szkół, w której realizowany jest przedmiot umowy, po przedłożeniu 

faktury/rachunku przez Wykonawcę i dokonaniu  należnych potrąceń, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

3. Faktury/rachunki będą wystawiane na Zarząd Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, 11-300 

Biskupiec, al. Niepodległości 4A, NIP: 739-11-91-372. W treści faktury należy podać 



                                                      
 

ilość godzin z danego przedmiotu oraz nazwę szkoły. (Wzór rachunku dla osoby nie 

prowadzącej działalności stanowi załącznik nr 4). 

4. Wykonawca przy realizacji usługi zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, szczególny nacisk kładąc na przepisy właściwe dla 

ochrony danych osobowych, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych 

oraz prawa UE. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 

fakturze/rachunku w terminie do 21 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku oraz 

dokumentów potwierdzających wykonanie usługi.  

6. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

7. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy wraz z każdą 

wystawioną fakturą Wykonawca przedstawi pisemne Oświadczenie podwykonawców 

(wg załącznika nr 3 do umowy) wobec Zamawiającego, że wszelkie zobowiązanie w 

tym finansowe są w całości prawidłowo realizowane wobec czego podwykonawca nie 

wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu i zrzeka się ich dochodzenia wobec 

Zamawiającego. 

§ 6. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ STRON UMOWY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy; odstąpienie od umowy może w tym przypadku nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 



                                                      
 

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie 

e) Wykonawca przerwał wykonywanie usług z przyczyn leżących po jego stronie, a 

przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

f) Wykonawca wykonuje usługi złej jakości lub w sposób niezgodny z dokumentami 

określającymi przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego i pomimo 

pisemnych uwag Zamawiającego, nie następuje poprawa jakości ich wykonania; 

W przypadku określonym w pkt. 3 lit. b-f, odstąpienie nastąpi ze skutkiem 

natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy 

Zamawiający nie wywiązuje się z terminowej zapłaty faktur mimo pisemnego 

wezwania, w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w 

niniejszej umowie. 

 
5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa 

 w pkt. 4 i musi zawierać uzasadnienie.  

6. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia lub niewykonania usługi przez 

Wykonawcę Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 70,00 zł za każdy 

dzień zwłoki Wykonawcy lub każdy dzień niewykonania usługi. 

7. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach 

ogólnych. 

8. Zapłata kar pieniężnych, o których mowa w pkt. 7 nastąpi w ciągu 14 dni od złożenia 

przez stronę poszkodowaną żądania zapłaty stronie drugiej. 

9. Kara umowna może być naliczona za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia liczonego od całości 

zamówienia. 

 



                                                      
 

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca gwarantuje wykonywanie usług objętych zamówieniem zgodnie z wymogami 

określonymi przez Zamawiającego, obowiązującymi i właściwymi przepisami prawa oraz 

na warunkach niniejszej umowy. 

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany: 

1) posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania umowy przez cały okres jej trwania, 

2) zapewnić wykonywanie usług przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i 

uprawnienia zawodowe,  

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią nie będącą podwykonawcą praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub części. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie 

innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie. 

4. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 

wobec zamawiającego za wykonanie tej części usług.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. Do zawarcia umowy przez wWkonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy. 

8. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 

10. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

11. W zakresie poufności współpracy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania tajemnicy wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotu  

umowy; 



                                                      
 

2) ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. , Nr 101. poz. 926 ze zmianami). 

 

12. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje 

mogące mieć wpływ na jakość realizowanego przedmiotu umowy z wyłączeniem 

informacji, do których zachowania w poufności Wykonawca jest zobowiązany na mocy 

obowiązujących go zasad etyki lub przepisów prawa. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w 

następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

a) przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy, jeśli stanie się to konieczne z 

przyczyn niezależnych od strony umowy np. zalecenia Instytucji Pośredniczącej, 

b) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 

c) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób (na skutek choroby, zdarzeń 

losowych, nie wywiązywanie się z obowiązków, rezygnacja z pracy), które będą uczestniczyć w 

wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej 

równoważnych kwalifikacjach;  

d) przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy.  

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, nie mogą powodować zwiększenia 

wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

5. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 1 

dla Zamawiającego.  

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 



                                                      
 

2) Oświadczenie podwykonawcy - załącznik nr 2 

3) Wzór rachunku - załącznik nr 3  

 

§ 9. WŁAŚCIWO ŚĆ SĄDU 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

 

 Zamawiający         Wykonawca 

............................................     ........................................................ 

 



                                                      
 

  

Załącznik nr 2 do Umowy  

Nazwa i adres/Pieczęć Podwykonawcy 
 
 
 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
 
 
 
 
 
Działając w imieniu………………………………...……………………………………….jako 

Podwykonawca(y) oświadczam(y) wobec Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, że wszelkie 

zobowiązania, a w szczególności zobowiązania finansowe z tytułu Umowy zawartej w dniu ……..  

z ……………………………. dot. ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….zostały w całości prawidłowo 

zrealizowane, wobec czego Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń 

i roszczeń z tego tytułu i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu.  

 
 
 
 
______________, dnia ____________2014 r. 
 
 

 

                                                                               
_______________________________ 

                                                                                 podpis Podwykonawcy  
lub osoby upoważnionej  



                                                      
 

Załącznik nr 3 do umowy 
 
 

          
               /nr NIP/ 
……………………………..                                                                                        Biskupiec, dn. ……….2014 r 
   /Nazwisko i imiona wystawcy/ 

ul. ……………………………. 

……………………………….. 
           /adres zamieszkania/                                                                                            …………………………… 
                                                                                                                                                    Nr i poz. Raportu kasowego 
           
               /Nr PESEL/ 
……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 
/Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika/ 
 

RACHUNEK Nr …………./2014 

Dla Zarządu Szkół i Przedszkoli za wykonane prace, zgodnie z umową ……………. z dnia ……………… r. w 

sprawie …………………………………………… . 

Na łączną kwotę brutto: ……… zł (słownie: …………………….) 

Wynagrodzenie proszę przesłać na konto w banku …………………….. 

Nr konta ……………………………………………………….. 

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

                                                                                                          /data i podpis wystawcy rachunku/ 
. 

Obliczenie podatku i składek 

Pozycja Tytuł Stawka % Kwota wyliczona 

1 Kwota brutto X  

2 
(1x stawka) 

Składka emerytalna   

3 
(1x stawka) 

Składka rentowa   

4 
(1x stawka) 

Składka chorobowa   

5 
(2+3+4) 

Razem składki X  

6 
(1-5) 

Podstawa wymiaru składki na 
ubezpieczenie zdrowotne 

X  

7 
(1x stawka) 

Koszty uzyskania przychodu   

8 
(1-5-7) 

Podstawa do naliczenia podatku 
dochodowego 

X  

9 
(8x stawka) 

Potrącona zaliczka na podatek 
dochodowy 

  

10 
(6x stawka) 

Składka ubezpieczenia zdrowotnego   

11 
(9-10) 

Należna zaliczka na podatek dochodowy X  

12 Do wypłaty X  

 



                                                      
 
Do wypłaty słownie zł: (………………………………………………………........................................ 

                                       …………………………………………………………………………………) 

 
Składki ubezpieczeń społecznych pokrywanych 

ze środków zleceniodawcy 
 
 

Pozycja Tytuł Stawka % Kwota wyliczona 

13 Ubezpieczenia emerytalne   

14 Ubezpieczenia rentowe   

15 Ubezpieczenia wypadkowe   

16 Fundusz Pracy   

 Razem x  

 
 
 
 
 
 
 
Obliczył……………………………………..                       Sprawdził: ………………………………... 
                     data i podpis upoważnionego pracownika Zasp                                                                        data i podpis GŁ. Księgowego 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Zatwierdził…………………………………… 
                       Dyrektor ZaSP 
 
                                        

Kwotę powyższą przelałem/am 
 
…………………………………………………….. 
data i podpis pracownika sporządzającego przelew. 

 
 

 


