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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

(wzór) 

UMOWA  

 

Umowa nr ……...2022 

 

 

Zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu …...........  2022 r., pomiędzy:  

 

Powiatem Dąbrowskim ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,                                  

NIP: 871-17-71-285  

reprezentowanym przez  

Pana Jarosława Boryczkę – Dyrektora Zespołu Szkół im Władysława Stanisława Reymonta 

w Brniu, Breń 3 33-210 Olesno 

przy kontrasygnacie Pani Marii Wojnas – Głównego Księgowego, 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

................................................................................z siedzibą w …………………………. 

 przy ul. …………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy ……………………..  ………..   Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …….. NIP ………  zwanym w treści umowy  

“Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1.................................................................................................................................................. 

2….............................................................................................................................................. 

(w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ……………………………………………………….., przedsiębiorcą 

działającym pod firmą  ……………………………………………. z siedzibą                              

w ……………………………. przy ulicy ………………………..,   wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………..  

reprezentowanym przez: ………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej „umową”) jest wynik postępowania                

nr ZS.1.2022/RPO  udzielenie zamówienia publicznego, które przeprowadzone zostało na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.  

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania 

zamówienia publicznego nr: ZS.1.2022/RPO  pod nazwą „Usługi społeczne świadczone     

w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci                

i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” w ramach projektu pn. „Placówka 

Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”: 

Część nr ……………. zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.  

2. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem przedmiotu umowy dokonywane będą               

w zakresie i w oparciu o wymagania przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych 

dotyczących realizacji Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży 

z terenu Powiatu Dąbrowskiego", współfinansowany w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, realizowany w ramach 9. 

Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. Usługi 

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 

………………… 2023 r.  

2. Wykonawca w terminie 5 dni liczonym od daty podpisania umowy przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zmiana powyższego harmonogramu możliwa będzie wyłącznie po pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi. 

lub 

Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 

….………………, 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje przedmiot Umowy, jak za własne działania. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

§ 3. 

Za całkowite wykonanie przedmiotu umowy przez co rozumie się realizację wszystkich usług 

opisanych w załącznikach do Specyfikacji Warunków Zamówienia/ części nr ……., Strony 

ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ….................. zł netto plus 

obowiązujący podatek VAT w wysokości …......................... zł, łącznie …………………. 

brutto (słownie: …........….......................) płatne w transzach po zakończeniu realizacji 

poszczególnych etapów danej części zamówienia na zasadach wskazanych każdorazowo 

przez Zamawiającego oraz zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.  

§ 4. 

1. Wykonawca ponosi pełną i samodzielną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wyrządzone komukolwiek w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w 

szczególności zaś Uczestnikom Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i 

młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego", współfinansowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, realizowany 

w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne 

i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu 

C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności w razie 

wystąpienia przez kogokolwiek wobec Zamawiającego z roszczeniami z tytułu 

jakichkolwiek szkód, o których mowa w ust. 1.  
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§ 5. 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykonywany będzie w oparciu o osoby                   

o właściwych kwalifikacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń 

dotyczących sposobu realizacji projektu, w tym również, co do osób wykonujących 

poszczególne usługi.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń 

złożonych w trybie określonym w ust. 2 w terminie 5 dni liczonym od daty ich 

otrzymania. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

1) prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami  

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz indywidualnymi wytycznymi 

Zamawiającego, 

2) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas realizacji 

przedmiotu umowy. 

3) przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku 

realizacji Umowy, na zasadach określonych ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przy 

czym zasady powierzenia i przetwarzania danych określone zostaną między stronami 

w oparciu o odrębną umowę, 

4) poddawania się kontroli Zamawiającego lub innych podmiotów uprawnionych do 

kontroli realizacji przedmiotu umowy, 

5) udzielania Zamawiającemu bieżących informacji o sposobie wykonywania umowy.  

 

2. Z uwagi na fakt, że przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym 

w szczególności do dokumentów finansowych, a Wykonawca zobowiązuje się, iż 

udostępni dokumenty umożliwiające weryfikację kwalifikowalności wydatków w 

terminie 5 dni od daty zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego.   

 

§ 7. 

1. Po zakończeniu realizacji każdego etapu poszczególnych części przedmiotu zamówienia 

określonego w SWZ strony umowy sporządzą protokół potwierdzających prawidłowe                

i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Po sporządzeniu i podpisaniu ww. protokołu Wykonawca uprawniony będzie do 

wystawienia i przekazania Zamawiającemu rachunku (faktury). Wynagrodzenie 

Wykonawcy przekazane będzie na wskazane na rachunku (fakturze) konto bankowe w 

terminie ……… dni, liczonym od daty przekazania rachunku (faktury),                                  

z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Rachunek (faktura) zostanie wystawiona na nabywcę tj. Powiat Dąbrowski, 33-200 

Dąbrowa Tarnowska, ul. Berka Joselewicza 5 (NIP: 871-17-71-285). Odbiorcą faktury 
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będzie: Zespół Szkół im Władysława Stanisława Reymonta w Brniu, Breń 3 33-210 

Olesno. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

wynikających określonych w umowie z podwykonawcą. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3. 

2. Poza przypadkiem opisanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w następujących sytuacjach i wysokości: 

1) za niedotrzymanie określonego w ofercie terminu rozpoczęcia lub zakończenia zadania  

z winy Wykonawcy – w 2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  

w §3 za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu zajęć, 

2) za nienależyte wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy w wysokości 10%  

wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w §1.   

3) nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych współfinansowaniu 

projektu ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony 

przypadek nieprzestrzegania obowiązków.  

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,                   

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, – jeśli szkoda przewyższa ustaloną karę 

umowną 

4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 

3 umowy.  

§ 9. 

1. Zamawiający przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków 

finansowych z tego tytułu odstąpienie od umowy, jeżeli Wykonawca:  

1) nie wykonuje lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami umowy, w tym 

Specyfikacji Warunków Zamówienia lub treścią złożonej oferty, 

3) nie dopełni obowiązku wynikającego z postanowień § 5 ust. 3 umowy, 

4) nie dopełni obowiązku wynikającego z postanowienia § 6 ust. 2 umowy, 

5) w inny sposób naruszy postanowienia umowy. 
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2. Odstąpienie od umowy winno być poprzedzone stosownym pisemnym wezwaniem do 

zaniechania naruszeń umowy lub niezwłocznego podjęcia adekwatnych działań. W 

przypadku odstąpienia od umowy postanowienia § 8 ust. 1 będą miały zastosowanie. 

 

§ 10. 

1. Na podstawie art. 454-455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Konieczność wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wynikać musi z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Zmiana umowy nastąpić może w następujących przypadkach: 

1) gdy zaistnieją szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, 

które uzasadniają zmiany formy realizacji części zamówienia. 

2)  gdy zaistnieją  szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, 

uzasadniające wydłużenie terminu realizacji usług  

3) dopuszcza się dokonywania zmian treści umowy w zakresie zmiany składu kadry 

szkoleniowej, przy czym zmiany te nie mogą powodować pogorszenia poziomu 

kwalifikacji i doświadczenia zmienionej kadry w stosunku do tej zaoferowanej                            

w momencie podpisania umowy. 

 

4.  Dopuszcza się dokonywania zmian treści umowy w zakresie zmiany składu kadry 

szkoleniowej, przy czym zmiany te nie mogą powodować pogorszenia poziomu 

kwalifikacji i doświadczenia zmienionej kadry w stosunku do tej zaoferowanej w 

momencie podpisania umowy. Dokonane w/w zmiany nie wymagają sporządzania aneksu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania Zamawiającego w 

formie pisemnej o zaistniałych okolicznościach, które spowodowały zmiany osób 

prowadzących. Zamawiający zastrzega sobie, nie wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć 

przez wskazaną osobę w przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie takiej osoby będą 

niższe od proponowanych w ofercie 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają pod rygorem 

nieważności formy pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.  

§ 11. 

 
1. Nadzór nad przebiegiem usług będących przedmiotem umowy będą pełnić: 

1) ze strony Zamawiającego – ………………………….., tel. ……………………….  

e-mail: ....................................................................................................................... 

2) ze strony Wykonawcy - ……………………., tel. ………………………………..,  

e-mail: ....................................................................................................................... 

 

§ 12. 

1. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji bez 

obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 
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2. Datą nabycia praw autorskich jest dzień dzieła podpisania poszczególnych protokołów, o 

których mowa w §7ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie na dowolnych nośnikach i zwielokrotnianie (niezależnie od ilości 

egzemplarzy), każdą techniką znaną w momencie przeniesienia praw; 

2) rozpowszechnianie w całości lub części; 

3) modyfikacji; 

4) wprowadzenie do obrotu; 

5) wykorzystywanie we wszelkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

jako element samodzielny bądź część składową. 

4. Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

 

§ 13. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych, 

adekwatnych w przedmiotowym zakresie.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia, w oparciu 

o którą przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz oferta złożona przez 

Zleceniobiorcę. 

§ 14. 

Sprawy sporne pomiędzy stronami rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, dwa zaś Zamawiający. 

       

Zamawiający:                                                       Wykonawca: 

 

 

 


