Załącznik nr 4 do SIWZ
wzór umowy
UMOWA Nr ….. … . … .2011/
zawarta w dniu … . … .2011 r. w Lesznie pomiędzy:
1.Miastem Leszno, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Leszna- Tomasz Malepszy
zwanym w tekście umowy „Zamawiającym”,
a
2. Panem/Panią …….…………………………..zamieszkałym w ………legitymującym/-ą
się dowodem osobistym seria i nr………..…… , PESEL…......……………………..…………
albo firmą ……………………………... z siedzibą w ……………… ul …………. wpisaną
do …………pod nr ………………………….. w imieniu i na rzecz której
działa:………………………………………………………..
zwanym w tekście „Wykonawcą”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego”, przeprowadzonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), strony zgodnie postanawiają:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi edukacyjne obejmujące
przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I–III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym
2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto
Leszno (SP5), Nr POKL.09.01.02-30-009/11 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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części nr ..…, nazwa
części….……………………… .
2. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany cel główny oraz cele szczegółowe projektu i
będzie realizować zajęcia w sposób umożliwiający ich osiągnięcie.
3. Zajęcia będą prowadzone według planu uzgodnionego z Zamawiającym.
4. Plan zajęć ustala się na półroczny okres nauczania, który może ulec zmianie w trakcie
półrocza z inicjatywy Wykonawcy, Zamawiającego, po ponownym uzgodnieniu przez strony.
5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, formularzu ofertowym oraz uproszczonej wycenie ofertowej Wykonawcy
stanowiących integralną część niniejszej umowy.
6. Wykonawca wykona usługę, o której mowa w ust.1 na terenie ……………… w Lesznie
lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od ………….. do ……………... .
8. Strony dopuszczają możliwość przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 7 w wypadku
gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych wynikające z
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przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej albo z innych
przyczyn.
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane umiejętności i kwalifikacje do realizacji usługi
objętej przedmiotem niniejszej umowy tj. wykonywania usługi edukacyjnej w ramach
projektu systemowego pt. „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, Nr POKL.09.01.02-30009/11, określonych w SIWZ w części nr ..…, nazwa części .……………………………….
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Bieżąca kontrola realizacji usługi o której mowa w §1.
2) Sprawdzanie i aprobowanie kompletowanych i wystawianych przez Wykonawcę faktur
lub rachunków;
3) Terminowe regulowanie należności Wykonawcy.
4) Zapewnienie pomocy dydaktycznych.
§4
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Wykonywanie usług z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą, z dołożeniem
wszelkich starań do prawidłowej realizacji programu zajęć.
2) Racjonalne i efektywne korzystanie z zapewnionych w projekcie pomocy i materiałów
dydaktycznych.
3) Bieżące prowadzenie dzienników zajęć wraz z listami obecności uczniów oraz innych
dokumentów wskazanych przez Zamawiającego.
4) Bieżące monitorowanie osiągnięć uczniów (np. testy sprawdzające, testy kompetencyjne,
ankiety).
5) Przedstawianie do wglądu dzienników (min. raz w miesiącu) Zamawiającemu.
6) Sporządzanie wszelkich sprawozdań wymaganych do prawidłowej realizacji projektu.
7) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszej umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim, jak również za szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze świadczeniem usługi.
8) Prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy prowadzonych zajęć.
9) Opracowanie programu zajęć i przedstawienie go do zatwierdzenia Zamawiającemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
10) Wspomaganie promocji i ewaluacji przedmiotu umowy, w tym informowanie o
finansowaniu przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
11) Bieżące informowanie Zamawiającego o problemach mogących mieć wpływ na
terminową lub prawidłową realizację przedmiotu umowy, o przypadkach nieobecności
Uczestników na zajęciach oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.
12) Niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie
Zamawiającego lub organu kontrolującego.
13) Zapoznanie się oraz stosowanie zasady równości płci obowiązującej w projektach
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
14) Przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy do dnia 31
grudnia 2020 r.
2. Po zakończeniu realizacji usługi wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego niezużyte podręczniki i pomoce naukowe.
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§5
1.Wynagrodzenie za cały przedmiot umowy określony w § 1 Strony ustalają zgodnie z ofertą
wykonawcy w formie wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości ……….. złotych brutto.
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało ustalone z zastosowaniem stawki
godzinowej wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości ………. zł brutto za godzinę
prowadzenia zajęć.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym,
jednoznacznym i ostatecznym. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu niniejszej
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w ust.1.
5. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy określonego w ust.1.
6. Maksymalna wartość wynagrodzenia wynikająca z niniejszej umowy nie może przekroczyć
środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Leszna na realizację przedmiotu
niniejszej umowy na lata 2011- 2013.
§6
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 zamawiający zapłaci wykonawcy w częściach
- raz na trzy miesiące – począwszy od ………………… . Kwotę podlegającą wypłacie
oblicza się jako iloczyn zrealizowanych godzin zajęć w danym okresie trzymiesięcznym i
kwoty określonej w § 5 ust. 2.
Podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego stanowić będzie prawidłowo wystawiona i
doręczona faktura lub rachunek wraz z załączoną kartą czasu pracy prowadzonych zajęć za
dany okres trzymiesięczny.
2. Zamawiający zapłaci kwotę wynikającą z faktury lub rachunku, o której mowa w ust.1 w
formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku w terminie do
30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT lub
rachunku wraz z zatwierdzoną przez Zamawiającego kartą czasu pracy prowadzonych zajęć.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego z rachunku bankowego Szkoły,
utworzonego na potrzebę realizacji Projektu systemowego, zgodnie z przekazywanymi
środkami od Instytucji Pośredniczącej.
4. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze lub rachunku wskazuje Miasto Leszno.
5. Dopuszcza się przesunięcie terminu zapłaty o którym mowa w ust. 2 przez Zamawiającego
kwoty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dotacji przez Instytucję
Pośredniczącą.
6. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonany przedmiot umowy w danym
okresie trzymiesięcznym w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej zostanie potrącona zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczka na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§7
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 5 % wynagrodzenia
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umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, chyba, że odstąpienie od umowy następuje
wskutek okoliczności, o których jest mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wówczas Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. za odstąpienie od umowy wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście
poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy
w terminie 5 dni kalendarzowych od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności
Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na
drodze sądowej.
§8
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi osobie trzeciej.
2. Wykonawca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych właściwych wyłącznie dla
stosunku pracy.
3. W przypadku, gdy wykonawca nie zrealizuje określonych zajęć z przyczyn niezawinionych
(np. choroba), zajęcia te przekładane są na najbliższy możliwy termin uzgodniony z
Zamawiającym.
4. Niezrealizowanie zajęć z przyczyn innych, niż niezawinione spowoduje rozwiązanie
umowy w terminie 7 dni od zaistnienia sytuacji oraz wypłacenie wynagrodzenia jedynie za
zrealizowane godziny zajęć.
§9
Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w kodeksie cywilnym,
przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) w przypadku pozbawienia Wykonawcy prawa do wykonywania zawodu lub sytuacji gdy
został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych.
3) w przypadku długotrwałej choroby Wykonawcy trwającej dłużej niż 90 dni.
4) w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje usługi lub przerwał ją bez uzasadnionych
przyczyn i przerwa ta jest dłuższa niż 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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§10
Postanowienia dodatkowe i uzupełniające…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§12
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że będą to zmiany wynikające z
następujących przesłanek:
a. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
b. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy;
c. Przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy;
d. Dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki
VAT (wzrost stawki VAT, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia – koszty
związane ze wzrostem stawki obciążają sprzedawcę),
e. Zajdą inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia
umowy;
f. Sytuacji opisanej w §6 ust. 5, §1 ust. 8.
§13
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§14
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby projektu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.).
§15
Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :
....................................

ZAMAWIAJĄCY :
……...............................

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
............................................................................
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