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Wzór umowy

Dział III SIWZ

UMOWA NR ….......................................
zawarta w dniu ………………………… roku w Płocku pomiędzy:
1. Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, NIP 7743135712,
reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,
zwaną dalej „Zamawiającym”, a
2.
….................................,
zamieszkałym
..................../wpisanym
do
rejestru przedsiębiorców …...........................,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez. ....................
zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć dodatkowych w Miejskim Przedszkolu
Nr 1 w części ….... współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej.
2. Integralną cześć umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz
oferta wykonawcy.
3. Do zadań Wykonawcy będzie należało:
1) prawidłowa i sprawna organizacja oraz przeprowadzenie zajęć,
2) sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć,
3) współpraca z dyrektorem placówki i nauczycielami (specjalistami wewnętrznymi), w
której prowadzone będą zajęcia,
4) współpraca z Koordynatorem Projektu, na każdym etapie realizacji projektu,
5) współpraca z Asystentem projektu,
6) prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa,
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zajęć,
8)opracowanie w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy programu i planu
zajęć obejmującego harmonogram oraz zakres zadań dla uczestników i przedstawienie
do akceptacji dyrektorowi placówki i koordynatorowi projektu,
9)prowadzenie kart pracy oraz sprawozdania z wykonanych usług, zgodnych z
zakresem przedmiotu zamówienia, zawierających dane dotyczące liczby godzin (czasu)
faktycznego świadczenia usługi i rodzaju wykonanych prac. Karty pracy i sprawozdania
będą podstawą wynagrodzenia za świadczone usługi.
10)bieżący kontakt z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach,
4. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za sumienne wykonanie prac określonych
w § 1 ust. 3 umowy.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac osobie trzeciej, bez zgody
Zamawiającego.
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6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy
dokumenty potwierdzających jego kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie.
7. Prace wynikające z niniejszej umowy nie wchodzą w zakres obowiązków pracownika
w ramach umowy o pracę.
8. Harmonogram realizacji zajęć wynikających z niniejszej umowy zawierający konkretne
godziny i daty zostanie uzgodniony w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy i
stanowi integralną część umowy.
9. Każda zmiana harmonogramu zajęć może być dokonana tylko w formie pisemnej i
wymaga akceptacji obu stron. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.
10.Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie do
prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1.
§2
1. Zadania określone w niniejszej umowie zostaną wykonane w terminie od dnia zawarcia
umowy do 30.06.2014 r.
2. Wykonanie powierzonych zadań będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Gminy – Miasto Płock, jak również w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego, związanych z realizacją projektu.
§3
Za prace określone w niniejszej umowie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
kwocie: ….................... brutto za godzinę zajęć wypłaconej na podstawie faktury/rachunku sporządzanych przez Wykonawcę po odbiorze pracy przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania Umowy.
2.
Wartość umowy przyjmuje się na kwotę …............, przy czym ilość godzin nie
może przekroczyć ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia, ale może być
mniejsza.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.
4. Faktury/rachunki nie mogą być wystawiane częściej niż raz w miesiącu.
5. Termin płatności – 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze/rachunku numeru
umowy wg centralnego rejestru umów, której faktura dotyczy.
1.

§4
1. W przypadku każdej nieobecności trwającej do 14 dni Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zaległą liczbę godzin zajęć określonych umową w ciągu miesiąca od zakończenia nieobecności.
2. W przypadku każdej nieobecności Wykonawcy trwającej dłużej niż 14 dni Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.
3.
Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności,
które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część zadania nie zostanie wykonana w
umownym terminie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpie-
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czeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu zadania, wskazując prawdopodobny
czas opóźnienia i jego przyczynę.
4.
Wynagrodzenie należne jest tylko za wykonane czynności składające się na opis
przedmiotu zamówienia.
§5
1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w przypadku:
1) uchybienia terminowi wykonania obowiązku wynikającego z § 1 ust.3 pkt 8 –
100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy w
wysokości 10% wartości umowy z par. 3 ust. 2, w szczególności w przypadkach
opisanych w par. 6.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego
mu wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności
gdy:
1) Wykonawca trzykrotne naruszy harmonogram o którym mowa w par. 1 ust 8 - w
postaci braku stawiennictwa bez usprawiedliwienia.
2) Wykonawca naruszy obowiązek wynikający z par. 4 ust. 1 poprzez brak jego wykonania ponad 7 dni od określonego tam terminu.
3) Wykonawca uchybi wykonaniu obowiązków wobec których strony określiły termin
na ich wykonanie ponad 7 dniowy termin.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących
Zamawiającego i jego Klientów.
2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
a) zapoznania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków
twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem
prac,
b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności
udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych
nakazem poufności.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na
terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.
4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby
trzecie przy udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych
samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi
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5.

6.
7.

8.

odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.
Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających
do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie
wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i
zgodą Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą
Zamawiającego osób trzecich.
Postanowienia ust. 1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej
niniejszą umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego
lub decyzji administracyjnej.
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

§8
Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu
możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy powinny zostać dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących istotnych
zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT ,
b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych,
aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem
ich przez wykonawcę,
c) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany,
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących
Wykonawcy oraz trzech dla Zamawiającego.

egzemplarzach,

Zamawiający

jednym

Wykonawca

Sporządziła: Magdalena Kucharska
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