
         

 
 

 

Zał. 6 do SIWZ 

 

Umowa zawierana będzie odrębnie dla każdej z części zamówienia. 
        

 

Umowa Nr …………… 

 

zawarta dnia …………………………….. r. w Ustce pomiędzy: 

 

Nabywcą: Gminą Miasto Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, NIP 839-002-36-21 

i Odbiorcą: Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka, 

reprezentowanym przez Paulinę Kamińską – kierownika, zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym  

a 

Firmą …………………………………… z siedzibą przy  ul. …………………………………………,   

NIP ………………… REGON: ………, reprezentowaną przez ..............................................................  

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu Nr ………… 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest  …………………… w ramach projektu pn. „Usteckie Centrum Usług 

Społecznych”, zwanego dalej „Projektem” 

2. Przedmiot zamówienia musi być świadczony zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz w sposób 

zgodny z SIWZ, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie przez następująca osobę: ……………...…………………… 

4.  Przedmiot umowy realizowany będzie w pomieszczeniach Zamawiającego według harmonogramu 

ustalonego przez Wykonawcę z koordynatorem projektu i kierownikiem Centrum Integracji 

Społecznej w Ustce. Końcowy termin realizacji wynika z SIWZ. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie  

z zapytaniem ofertowym, złożoną ofertą oraz standardami Zamawiającego, obowiązującymi  

w Projekcie, 

b) czuwania nad prawidłowością realizacji zawartej umowy, 

c) poinformowania uczestników zajęć, iż są one organizowane w ramach projektu pn. „Usteckie 

Centrum Usług Społecznych”, 

d) udostępnienia Zamawiającemu informacji na temat realizacji przedmiotu umowy w każdym 

czasie i na każde żądanie Zamawiającego, 

e) przygotowania i prowadzenia dokumentacji zajęć, w tym list obecności, dziennika zajęć  

(w przypadku zajęć grupowych), kart konsultacji (w przypadku wsparcia indywidualnego), 

f) przedłożenie Zamawiającemu oryginałów prowadzonej dokumentacji, o której mowa w ppkt. e, 

g) uwzględniania uwag Zamawiającego dotyczących programu zajęć mających na celu zapobieżenie 

powtarzaniu się prezentowanych zagadnień i tematów, 

h) przygotowania i przedłożenia koordynatorowi Projektu konspektu zajęć. 

i) stosowania logotypów na wszelkiej prowadzonej dokumentacji zgodnie z zasadami zawartymi  

w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 

j) przedstawiania miesięcznych Protokołów odbioru zadania, którego wzór stanowi Załącznik 1 do 

Umowy, 



 

 

k) należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu 

umowy do dnia 31 grudnia 2028r. dla instytucji krajowych i Unii Europejskiej upoważnionych do 

kontroli Projektu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość monitorowania przebiegu zajęć. 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych udostępnionych mu w związku  

z realizacją niniejszej umowy wyłącznie do wykonania przedmiotu zamówienia. 

§4 

1. Zamawiający, Instytucja Pośrednicząca oraz inne uprawnione podmioty mają prawo kontroli 

Wykonawcy odnośnie należytego wykonania postanowień umownych. 

2. Wykonawca zapewni uprawnionym podmiotom kontrolującym, o których mowa w pkt. 1 prawo 

wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w dokumenty 

finansowe. 

§5 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje Wykonawcy 

wyłącznie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, w sposób określony w 

SIWZ i niniejszej umowie. 

2. Wynagrodzenie godzinowe z tytułu wykonania niniejszej umowy zostało przez Strony ustalone na 

kwotę:    

cena netto.............. cena brutto ….........................(słownie …...................... zł brutto) 

3. Maksymalna liczba godzin wynosi: ………………….godzin 

4. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi: 

  cena netto.............. cena brutto ….........................(słownie …...................... zł brutto) 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ilość osób, która zostanie skierowana do udziału 

w …………………  

6. Powyższa kwota obejmuje wszelkie kalkulacje i przedstawia ostateczną cenę przeprowadzenia 

godziny ……………….. 

7. Faktura/rachunek będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku  

w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury / rachunku (data wpływu 

do Zamawiającego). Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

8. Płatność za fakturę/rachunek zostanie dokonana po weryfikacji dokumentacji zajęć, oraz otrzymaniu 

akceptacji koordynatora Projektu oraz głównego księgowego Zamawiającego, pod warunkiem 

dysponowania przez Zamawiającego środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy 

Zamawiającego przez Instytucję Zarządzającą.  

9. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Zamawiającego, 

płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 

§6 

1. Strony ustalają karę umowną w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy z przyczyn leżących 

po drugiej strony. W takim przypadku stronie odstępującej przysługuje kara umowna w wysokości  

3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto). 

2. Strony ustalają karę umowną za nie przeprowadzenie zajęć przez Wykonawcę lub przeprowadzenie  

przedmiotu umowy w innym terminie od ustalonego z Zamawiającym, w wysokości 500 zł brutto 

(słownie: pięćset złotych brutto) za każde takie zdarzenie. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, 

dopuszczalne będzie dochodzenie odszkodowania w pełnej wysokości.   

§7 

Strony przekazywać sobie będą wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne do realizacji celów i 

zadań wynikających z niniejszej umowy. 

§8 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku powtarzającego się naruszania postanowień Umowy przez drugą stronę. 

2. Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem 

drugiej strony do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniem 7 dniowego terminu na dostosowanie 

swojego postępowania do warunków wynikających z Umowy. 



 

 

3. W razie zaistnienia 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. W 

tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

części umowy. 

4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

b) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy. 

§9 

Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 

dla siedziby Zamawiającego. 
§10 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

3) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku 
pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod 
warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert, warunki 
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji, przy czym nowa osoba   powinna wykazywać się 
doświadczeniem branym pod uwagę przy dokonywaniu oceny ofert nie mniejszym niż ta, którą 
zastępuje.  

4) wystąpienia konieczności zmian osób wykonujących zamówienie, w przypadku gdy zamawiający 
uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest obowiązany 
dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w 
specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego, 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 

 


