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Projekt pn.: „Klub Seniora w Gminie Rybczewice” 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA nr ......./2018 

 

Zawarta w dniu …….. 2018 r. pomiędzy:  

Nabywca:  Gmina Rybczewice NIP: 712 292 64 46 , REGON 431020003 Rybczewice 

Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie  

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 

21-065 Rybczewice Drugie reprezentowaną przez Kierownik GOPS Małgorzatę 

Banaszkiewicz, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” z jednej strony,  

a 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 

siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), 

– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 

……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, 

  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 1a do umowy2,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści. 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do 

świadczenia usługi ……………………………………………. w trakcie realizacji projektu 

pn. „Klub Seniora w Gminie Rybczewice” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.2, 

zwanego dalej „Projektem”. 

                                                           
1 Jeż eli prży żawarciu umowy dżiała osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (cżłonka organu) lub prokurent spo łki. 
2 Jeż eli prży żawarciu umowy dżiała pełnomocnik spo łki. 
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2. Docelową grupę uczestników Projektu stanowi 25 osób. 

3. Uczestnikami Projektu są osoby z terenu gminy Rybczewice w wieku 60+. 

4. Wśród osób objętych projektem, ze względu na swój wiek, znajdą się osoby mogące mieć 

problemy związane z udziałem w zajęciach/warsztatach związane z posiadaną 

niepełnosprawnością/dysfunkcją (osoby niedowidzące/niedosłyszące). W związku  

z powyższym należy dostosować do potrzeb tych osób materiały oraz sposób prowadzenia 

zajęć/warsztatów. 

 

§ 2. 

1. Usługa objęta przedmiotem umowy obejmuje: 

1) Zakres: ……dni x…….. godzin (60 min) = ……….. godzin 

2) ……………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………….. 

2. Zleceniobiorca oprócz czynności wymienionych w ust. 1 zobowiązany jest także do: 

1) wykonywania swoich zadań w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie                     

z harmonogramem spotkań ustalonym z Koordynatorem projektu, 

2) terminowego i właściwego realizowania powierzonych mu zadań projektowych, 

3) ewidencjonowania godzin i zrealizowania zadań dotyczących wykonywanych 

obowiązków w systemie miesięcznym, w sposób zgodny z obowiązującymi Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020, 

4) przedstawiania dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego 

miesiąca kalendarzowego, 

5) odpowiedniego oznaczenia (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji) 

dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi, tj. korespondencję dotycząca 

projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od 

Wykonawcy, poprzez zamieszczanie odpowiednich logotypów oraz informacji  

o współfinansowaniu, 

6) utrzymywania stałego kontaktu z Koordynatorem projektu oraz terminowego 

dostarczania wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, a także na bieżąco do 

informowania o wszystkich zaistniałych problemach, 

7) przestrzegania obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, 

procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów, przestrzegania 

przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z zm). 

 

§ 3. 

Wykonawca oświadcza, że czynności wymienione w § 2 umowy realizował będzie 

…………………………………… 

 

§ 4. 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania na okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2021 r.  

 

§ 5. 
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1. Tytułem wynagrodzenia Wykonawca otrzyma …........ zł brutto (słownie: ….................. 

…......................................... złotych …../100) za 1 godzinę świadczenia usługi polegającej 

na prowadzeniu ……………………………. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty .................. zł brutto (słownie: 

…........ ….......................................................…... złotych ......./100). 

3. Koszty materiałów nie przekroczą kwoty …………………………………(dotyczy zadania 4) 

4. Wynagrodzenie powyższe jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Stawka godzinowa określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę w celu wykonania zlecenia i nie może ulec zmianie przez cały okres trwania 

umowy. 

6. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc.  

7. Podstawą dokonania zapłaty jest złożenie przez Wykonawcę potwierdzonego 

rachunku/faktury wraz z kartą wykonanych usług, zawierającą godzinowe wyszczególnienie 

wykonanych zadań i protokołem. 

8. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez 

Wykonawcę w treści rachunku/faktury, w terminie 30 dni od daty wystawienia 

rachunku/faktury za faktyczną liczbę zrealizowanych godzin w danym miesiącu pod 

warunkiem fizycznego występowania na rachunku Zamawiającego środków z transzy 

dofinansowania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć rachunek/fakturę do siedziby Zamawiającego. 

10. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Z tytułu zawarcia umowy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie 

składki określone odrębnymi przepisami ubezpieczeniowymi i podatkowymi, na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wypłaty 

wynagrodzenia /dotyczy tylko osób fizycznych/. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej 

rozwiązanie bez wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 złotych za każdy 

przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek z czynności 

wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 umowy; 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie. 

W takim przypadku łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % 

maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 2. 

4. Określone w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość tych kar na zasadach ogólnych. 

5. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 

potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

 

§ 7. 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem                     

3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się                     z 
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warunków umowy. W takim przypadku zastosowanie mają kary umowne, o których mowa 

w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadkach, gdy: 

1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy instytucjami  nadzorującymi wdrażanie projektu, 

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

projektu, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania  

z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez 

wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek 

w formie pisemnej, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli 

wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy 

czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na 

zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia 

przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy 

byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę 

przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania 

zmiany umowy w tym zakresie, 

6) W razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., 

poz. 2008 ze zm.), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

7) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

8) Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w pkt 6  

i 7, jest pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę żądania zmiany tej wysokości,   

w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie.  

W zgłoszeniu Wykonawca szczegółowo opisze i przedstawi wyliczenia wpływu zmian 

opisanych w pkt 6 i 7 na koszt wykonania zamówienia. Opis i wyliczenie powinny zostać 

poddane badaniu biegłego rewidenta, który wyda opinię w zakresie ich rzetelności i 

prawidłowości. Wykonawca do zgłoszenia załączy opinię biegłego rewidenta. W 
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przypadku, gdy opinia biegłego potwierdzi wartość wpływu zmian na koszt wykonania 

zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w opinii kwotę. 

9) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości 

stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu 

o dane dotyczące ceny ofertowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca 

przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy, o ile Wykonawca jest 

podatnikiem VAT, 

10) Wykonawca może wnioskować o zmianę osób przewidzianej w §3 ust. 1 umowy, pod 

warunkiem, że osoba zastępująca spełniać będzie minimalne warunki określone  

w SIWZ i umowie. Zmian taka wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody 

Zamawiającego. 

 

 

§ 9. 

Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, Strona zgłaszająca 

roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania 

reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony. 

2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą 

Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od chwili 

ich zgłoszenia. 

3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły 

przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa 

zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa) 

egzemplarze otrzyma Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Wykonawca. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) SIWZ; 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA                                                                                              

 


