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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 6a (osoba fizyczna) 

 
U M O W A Nr 272.3…..2012 

 

zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych,  
(tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.). 

 
zawarta w Byczynie, w dniu …………..2012 r. 
pomiędzy Gminą Byczyna  
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowaną przez: 
Ryszard Grüner – Burmistrza Byczyny  
przy kontrasygnacie 
Wiesława RóŜewska – Skarbnika Gminy 
a   
Panem/Panią……………………..……,  
zamieszkałym/-ą w ….…………….,  
ul. ………………………kod pocztowy 
legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria i nr ......................., 
PESEL .................................... 
 Zwaną/-ym dalej WYKONAWCĄ 
o następującej treści: 

 
§ 1  

Przedmiot umowy 
 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania  usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć 
…...........................................................................w ramach projektu „Nowe szanse – edukacja w szkołach 
podstawowych Gminy Byczyna”, w wymiarze godzin …................, zgodnie z zapisami SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA oraz złoŜonej przez WYKONAWCĘ oferty.  

2. WYKONAWCA  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach  
w Części nr …............ ….....................................................Wymienionej w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .  

3. ZAMAWIAJĄCY  wyraŜa zgodę na zlecenie wykonania usługi  związanej  z wykonaniem przedmiotu umowy 
PODWYKONAWCĄ.  

4. WYKONAWCA odpowiada za nienaleŜyte wykonanie usługi swoich  PODWYKONAWCÓW.  
5. WYKONAWCA i PODWYKONAWCA zobowiązany jest posiadać i na kaŜde Ŝądanie ZAMAWIAJĄCEGO  

przedstawić  dokumenty potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie  niezbędne do wykonywania zamówienia. 
 
 

§ 3  
Termin realizacji przedmiotu umowy 

 
1. Termin wykonania  przedmiotu umowy  ustala  się  do dnia …………………… r.  
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się przeprowadzenie zajęć w ilości i części oraz terminie określonym 

w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, w załączniku nr 1 formularz ofertowy  do SIWZ oraz 
przekazanie wszystkich dokumentów wymaganych przez Dyrektora PSP w Biskupicach w terminie 7 dni po 
zakończonej usłudze. 
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§ 4  
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie WYKONAWCY, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą formularzem 

ofertowym załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
(stawka godzinowa.).....................x …...................(liczba godzin) 
łącznie na kwotę brutto …........................................... 

 (słownie:................................................................................... ).  
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy  i inne opłaty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia.  
3. Wynagrodzenie przez cały okres realizacji umowy jest stałe i zgodne z Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie podlega zmianie do końca trwania umowy.  
4. Od wynagrodzenia brutto potrącone zostaną wszelkie przepisane prawem podatki i składki w zakresie  

ubezpieczenia społecznego leŜące zarówno po stronie WYKONAWCY jak i ZAMAWIAJĄCEGO. 
5. Wynagrodzenie wypłacone zostanie, z zastrzeŜeniem § 5, na rachunek bankowy 

nr…..............................................................................................................................................................  
6.  Wynagrodzenie będzie rozliczane kwartalnie.  

 
§ 5 

Wypłata naleŜności 
 

1. NaleŜność WYKONAWCY za wykonane zgodnie z umową usługi, będzie regulowana z konta ZAMAWIAJĄCEGO 
na konto WYKONAWCY w terminie 14 dni od daty przedłoŜenia prawidłowo wystawionego przez WYKONAWCĘ 
rachunku wraz z załącznikami: 

� dziennikiem zajęć wraz z listą obecności – do kaŜdego rachunku, 
� karty obserwacji ucznia – do kaŜdego rachunku, 
� deklaracji uczestników – do pierwszego rachunku, 
� testów diagnostycznych – odpowiednio do terminów ich przeprowadzenia: do pierwszego rachunku, do 

rachunku przedkładanego na koniec kaŜdego z semestrów i koniec roku szkolnego. 
i po potwierdzeniu przez Dyrektora PSP w Biskupicach, Ŝe usługi zostały wykonane w sposób naleŜyty i bez 
zastrzeŜeń.  

2. Środki będą wypłacone pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję 
Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień  
w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po 
wpłynięciu środków z transzy. W przypadku, o których mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia 
w zapłacie. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

3. Na  rachunku Wykonawca  zobowiązany jest do powołania się na numer niniejszej umowy.  
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciąŜenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

 
§ 6  

Obowiązki  WYKONAWCY 
 

1. WYKONAWCA  zobowiązany jest  w szczególności do: 
− wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia,  
− przekazania w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, opracowanego w oparciu o wytyczne przekazane 

przez zamawiającego, w uzgodnieniu z Dyrektorem PSP w Biskupicach, programu nauczania dla 
poszczególnej grupy nauczania, 

− zmiany i aktualizacji planu zajęć w zaleŜności od wyników przeprowadzanych testów diagnostycznych i/lub 
zmiany siatki godzinowej PSP w Biskupicach i przekazaniu zmienionego planu zajęć w terminie 3 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności, powodujących zmiany w planie zajęć, 

− przeprowadzenia zajęć z naleŜytą starannością wg przedłoŜonego ZAMAWIAJACEMU programu nauczania, 
− rozpoczęcia prowadzenia zajęć zgodnie z terminem ustalonym przez  Dyrektora PSP w Biskupicach,  
− prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora PSP w Biskupicach. 
− prowadzenia dokumentacji zgodnie z wymaganiami dotyczącymi realizacji projektów z Europejskiego Funduszu 
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Społecznego, w szczególności: 
� prowadzenia dziennika zajęć wraz z lista obecności – na kaŜdych zajęciach, 
� zebranie od uczniów deklaracji uczestnika – na pierwszych zajęciach, 
� dokumentacji z przeprowadzonych testów diagnostycznych, 
� karty obserwacji ucznia. 

− przeprowadzenia testów diagnostycznych (pierwszy test przed rozpoczęciem zajęć, następne po ukończeniu 
kolejnego semestru i roku szkolnego) 

− ponoszenia odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy, 
− przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw poŜarowych,  
− współpracy z słuŜbami ZAMAWIAJĄCEGO oraz Dyrektorem PSP w Biskupicach. 

2. WYKONAWCA zapewnia, Ŝe kompleksowa realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przez osobę 
prowadzącą zajęcia, czyli przez osobę wskazaną w Załączniku nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć  
w wykonaniu zamówienia. 

3. WYKONACA zapewnia, o posiadaniu  niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, wpisanych 
przy poszczególnych częściach zamówienia przez osobę prowadzącą zajęcia, PODWYKONAWCÓW. 

4. WYKONAWCA wyraŜa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla wszystkich czynności związanych   
z prowadzeniem projektu pn.: „Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna” (zgodnie  
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

5. WYKONAWCA zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od ZAMAWIAJĄCEGO celem 
wykonywania w/w usług w zakresie projektu pn„Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych Gminy 
Byczyna” wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. 

6. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w Szkole Podstawowej, w której będzie 
wykonywał usługę i szkody osób trzecich wynikłe na skutek prowadzonych usług. 

7. WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt wszelkich niezbędnych ubezpieczeń na czas trwania 
umowy.  

8. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe on oraz zleceni  przez niego PODWYKONAWCY  posiadają aktualne  przeszkolenie  
w zakresie bhp, odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac. WYKONAWCA  zobowiązany jest równieŜ do 
przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych w zakresie bhp i p.poŜ., zgodnie z aktualnymi przepisami. 
WYKONAWCA  ponosi pełną  odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek nieprzestrzegania przepisów 
bhp  i  p.poŜ.  

 
§ 7  

Obowiązki  i prawa ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO  naleŜy: 
− udostępnienie pomieszczeń PSP w Biskupicach do prowadzenia usługi zgodnie z ustalonym z Dyrektorem 

Szkoły planem zajęć. 
− Udostępnienie przez Dyrektora PSP w Biskupicach niezbędnych materiałów i pomocy do przeprowadzenia 

zajęć. 
2. Do bieŜącego sprawowania kontroli  realizacji warunków umownych ze strony ZAMAWIAJĄCEGO upowaŜniony jest 

powołany przez ZAMAWIAJĄCEGO Dyrektora PSP w Biskupicach. 
 

 
§ 8  

Kary umowne 
 

1. WYKONAWCA  zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w przypadku odstąpienia od wykonania przedmiotu 
umowy z przyczyn nie leŜących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. WYKONAWCA  zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w przypadku nieterminowego wywiązywania się  
z obowiązków wskazanych w § 5 i 6 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 
umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia. 

3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne w przypadku odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy z 
przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy. 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 
 
1. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pisemnej zgody stron, pod rygorem  niewaŜności. Zmiany 

mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do umowy.  
2. Wszelkie pisma przewidziane umową uwaŜa się za skutecznie doręczone (z zastrzeŜeniami w niej zawartymi), jeŜeli 

zostały przesłane przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod następujący adres: 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 

46-220 Byczyna 

ul. Rynek 1 

osoba wskazana przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktów z WYKONAWCĄ: 
 
…………………………………………………. 
WYKONAWCA : 
….............................. 
….............................. 
….............................. 
 
osoba wskazana przez WYKONAWCĘ do kontaktów Z ZAMAWIAJĄCYM: 
 
…………………………………………………. 
 
 
      KaŜda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o kaŜdorazowej zmianie swojego      
       adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio     
       wskazany adres będą uwaŜane za skuteczne. 
3. Spory jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a jeŜeli nie będzie to moŜliwe poddają je pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla Zamawiającego.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przepisy prawa mające zastosowanie przy wykonywaniu niniejszej umowy. 
5. Niniejszą  umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.  
 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY: 
 

                                


