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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

 
Tom II SWZ -  Projekt umowy  

UMOWA NR RZ.272.94.___.2022 
* (umowa zostanie zawarta odrębnie na każdą część zamówienia, 

treść w polach szarych zostanie dostosowana odpowiednio do każdej części zamówienia) 
 

zawarta w dniu ___.___.____ r. pomiędzy: 
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta – Jerzego Łużniaka 
przy  kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta  – Jacka Kopeć 
a: 
…………………………………………………………………… ,  
z siedzibą ………………………………………………………... 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………. , REGON  …………………. 
zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez:  
 - …………………………….. 
zwanymi dalej w treści umowy „stronami” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w trybie 
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów Działu IV Rozdziału 4 
(zamówienia na usługi społeczne - art. 359-361) została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1.  
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu 

zajęć specjalistycznych dla wychowanków jeleniogórskich przedszkoli / zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, rozwijających oraz z psychologiem dla uczniów z jeleniogórskich szkół,  
dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, w których weźmie udział …….. 
wychowanków/uczniów (ilość osób) z Przedszkola/Szkoły…………………. – CZĘŚĆ _____________* 
(wpisana zostanie odpowiednio część przedmiotu zamówienia). 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: (wpisane zostanie odpowiednio do części 
przedmiotu zamówienia). 
Część I-X - ,,Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków”, Nr projektu: RPDS.10.01.03-02-
0001/20 
Oś priorytetowa:10 Edukacja 
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ 

 
Część XI-XVIII - ,,Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”, Nr projektu:RPDS.10.02.03-
02-0001/20 
Oś priorytetowa:10 Edukacja 
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej 
Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ 

3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w SWZ 
i załącznikach, w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i zasadami etyki zawodu, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością 
w odniesieniu do ich wykonywania. 

5. Integralną częścią niniejszej  umowy stanowić będą niżej wymienione dokumenty według następującego 
pierwszeństwa: 
1) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 
2) protokół z realizacji usługi – Załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 
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3) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz załącznikami; 
4) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania dotyczącego 

niniejszego zamówienia (jeżeli wystąpią); 
6. Poza przeprowadzeniem zajęć Wykonawca ma obowiązek: 

1) przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy, 
harmonogram - szczegółowy plan zajęć w ujęciu godzinowym, zatwierdzony przez dyrektora Placówki 
oświatowej (realizatora projektu), uwzględniającego fakt, iż zajęcia z dziećmi objętymi wsparciem 
muszą być prowadzone regularnie;  

2) rzetelnego opracowania i realizowania programów pracy z dziećmi; 
3) uwzględnienia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci objętych wsparciem oraz zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

4) dokonania oceny efektywności udzielonej pomocy i sformułowania pisemnych wniosków dotyczących 
dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka objętego wsparciem; 

5) zapewnienia materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego 
i skutecznego przeprowadzenia zajęć; 

6) informowania na bieżąco dyrektora przedszkola/szkoły o planowanej nieobecności (wynikającej z nie 
dających się do przewidzenia wcześniej okoliczności, niezależnej od Wykonawcy) osoby  prowadzącej 
zajęcia oraz przekazania Zamawiającemu zaktualizowanego harmonogramu realizacji zajęć 
w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia niemożności przeprowadzenia zajęć w terminie 
wynikającym z harmonogramu;  

7) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie terminów 
przeprowadzania zajęć poprzez przekazanie zaktualizowanej wersji harmonogramu – szczegółowego 
planu zajęć w terminie co najmniej 7 dni przed datą kolejnych zajęć – w sytuacji wystąpienia 
okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających przeprowadzenie zająć zgodnie 
z ustalonym harmonogramem, z zastrzeżeniem pkt 8; 

8) aktualizacji harmonogramu realizacji wsparcia w przypadku nieobecności dziecka będącego 
uczestnikiem zajęć w ciągu 3 dni od dnia uzyskania  od dyrektora Placówki oświatowej (realizatora 
projektu),  powyższej informacji;  

9) przeprowadzenia diagnozy wstępnej (w ciągu 2 tygodni od dnia rozpoczęcia pracy z dziećmi)  
i końcowej (w ciągu ostatnich 2 tygodni cyklu zajęć) dzieci objętych wsparciem oraz przedstawienia 
raportu z przeprowadzonej diagnozy w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie od rozpoczęcia  pracy 
z dziećmi w ramach projektu (w przypadku diagnozy wstępnej) i 2 tygodni po zakończeniu 
przewidzianego cyklu zajęć (w przypadku diagnozy badającej skuteczność udzielonego wsparcia); 

10) rzetelnego i systematycznego prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z prowadzeniem 
zajęć w ramach projektu, w tym m.in.: dziennika zajęć, ankiet ewaluacyjnych i list obecności oraz 
innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, związanych z realizacją projektu przy 
wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego, potwierdzonych przez dyrektora Placówki 
oświatowej (realizatora projektu) objętego wsparciem; 

11) zapewnienia stałego kontaktu z dyrektorem Placówki oświatowej (realizator projektu) 
i przedstawicielem Zamawiającego; 

12) przestrzegania obowiązujących w Placówkach oświatowych objętych niniejszym przedmiotem 
zamówienia procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
Covid-19;  

13) każdorazowego wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia z dziećmi/uczniami oświadczenia 
 Covid-19, dotyczącego m.in. kontaktów z osobami chorymi, stanu zdrowia osoby prowadzącej zajęcia 
oraz wyrażenia zgody na wykonanie przez personel Placówki oświatowej pomiaru temperatury ciała 
osoby prowadzącej zajęcia (w przypadku zaistnienia takiego wymogu); 

14) zapewnienia 15–minutowych odstępów czasowych pomiędzy indywidualnymi zajęciami  
z dziećmi prowadzonymi w tym samym dniu, w tym samym przedszkolu/szkole, w celu przewietrzenia 
pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia oraz przeprowadzenia dezynfekcji wykorzystywanych 
do prowadzenia zajęć materiałów i pomocy dydaktycznych (w przypadku zaistnienia takiego wymogu). 
Środki do dezynfekcji zapewnia Wykonawca we własnym z zakresie. Wykonawca do dezynfekcji 
materiałów i pomocy dydaktycznych musi stosować środki nietoksyczne,  bezpieczne  dla dzieci,  
zaakceptowane przez dyrektorów poszczególnych Placówek oświatowych, przy czym przy 
uzgadnianiu harmonogramu prowadzenia zajęć, dyrektorzy Placówek oświatowych poinformują 
Wykonawcę o rodzaju stosowanych w Placówce  środków dezynfekujących; 

15) stosowania zasady równości szans w projekcie; 
16) stosowania w dokumentacji zajęć wytycznych programowych  RPO WD 2014 - 2020, w tym 

właściwych oznaczeń i logotypów Projektu, otrzymanych od przedstawiciela Zamawiającego – osoby 
odpowiedzialnej za realizację projektu, w ramach którego realizowana będzie usługa. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli sposobu i przebiegu realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym dokumentowania przez Wykonawcę przeprowadzenia zajęć. 

8. Przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych o których mowa w art. 9 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niezbędnych  
do wykonania przedmiotu umowy, uregulowane zostanie w odrębnej umowie zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Placówką oświatową.  

§ 2. 
1. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1) umowy, 

w pomieszczeniach: 
* (wpisana zostanie odpowiednio nazwa i adres placówek w których prowadzone będą zajęcia, liczba 
godzin i uczestników) 

2. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych będzie każdorazowo potwierdzane w dzienniku zajęć   
przez dyrektora Placówki (realizatora projektu) lub osobę przez niego wskazaną. 

 
§ 3. 

1. Planowany termin zakończenia umowy ustala się: 
w zakresie części I-X do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy /  
w zakresie części XI-XVIII do dnia 15.06.2023 r.  
(wpisane zostanie odpowiednio do części przedmiotu zamówienia) 

§ 4. 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy naliczane będzie w oparciu o iloczyn 

ryczałtowej ceny za jedną godzinę zajęć tj. 45 minut zegarowych i ilości godzin przewidzianych 
do realizacji w danej części zamówienia. 

2. Ustalone w oparciu o złożoną i przyjętą ofertę maksymalne całkowite wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu umowy wyliczone wg poniższej formuły:  

 
.............................................[PLN] 

jednostkowa cena ryczałtowa brutto 
(za 1 godzinę zajęć specjalistycznych)  

x 
 

.........................................................[godzin] 
liczba godzin zajęć do przeprowadzenia  

 
wynosi: .................................... PLN brutto 

(słownie złotych ......................................................................................................................................),  
w tym obowiązujący podatek VAT. 

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 stanowi złożona i przyjęta oferta. 
4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania konieczne  

do poniesienie przez Wykonawcę w celu prawidłowej realizacji usługi. 
5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 stanowi maksymalne nominalne zobowiązanie Zamawiającego i jest 

stałe, nie będzie podlegało waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem 
§9 umowy. 

§ 5. 
1. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………….…(imię i nazwisko) 

tel. ……………………, e-mail: ……………………………. . 
2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest :……………………….……………..……(imię i nazwisko) 

……………….., tel.:……….., e-mail: ………………………..   
3. Osobą do kontaktu ze strony Placówki oświatowej jest:………………………………………(imię i nazwisko) 

……………….., tel.:……….., e-mail: ………………………..   
 

§ 6. 
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie faktura/rachunek częściowa/y 

wystawiona/y przez Wykonawcę w oparciu o iloczyn jednostkowej ceny ryczałtowej brutto i  ilości godzin 
rzeczywiście przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, wystawiona/y po zakończeniu miesiąca 
kalendarzowego. 

2. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie protokół z realizacji usługi, zgodnie z treścią załącznika 
nr 2 do umowy, podpisany przez dyrektora Placówki oświatowej (realizatora Projektu) lub osobę przez 
niego wskazaną. 

3. Termin płatności faktury/rachunku wynosi do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i dokumentu, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonaną usługę objętą przedmiotem zamówienia odbywać się 
będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów  
i usług – rt. 108a-108d (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

5. Dane do faktury: 
a) nabywca: Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra,  
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NIP  611-000-38-99, REGON 230821523, 
b) odbiorca/płatnik: Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra. 

6. Faktura za usługę stanowiącą przedmiot umowy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy  
nr ……………………………………………………………………………………………(rachunek bankowy 
musi widnieć w wykazie podatników VAT Ministra Finansów). 

7. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez 
aneks  do umowy podpisany przez obie Strony umowy. 

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym podwykonawców. 
 

§ 7. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

powierzone czynności muszą być wykonywane przez osoby posiadające stosowne doświadczenie 
i kwalifikacje. 

4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców określił szczegółowy zakres 
czynności, który powierzy podwykonawcom. 

5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.  

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i przyjmuje wobec nich 
funkcję koordynacyjną. 

§ 8. 
Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) 
w następujących przypadkach i wysokościach:  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
Zamawiającego, określonej w  § 4 ust.2 umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, określonej w  § 4 ust.2 umowy; 
b) za nie przedłożenie w wyznaczonym terminie harmonogramu   – w wysokości 300,00 PLN za każdy 

dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej na przedłożenie wskazanego dokumentu, o którym mowa 
w § 1 ust. 6 pkt 1) umowy;   

c) za nie przekazanie zaktualizowanej wersji harmonogramu zajęć specjalistycznych w przypadku 
zmiany terminu zajęć – w wysokości 100 PLN za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej,  
w § 1 ust. 6 pkt 7) i pkt 8) umowy, na przedłożenie aktualnego harmonogramu; 

d) za niedopełnienie obowiązków wynikających z § 1 ust. 6 pkt 6) i 9) umowy lub w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego innych uchybień w trakcie kontroli, o której mowa w § 1 ust. 7 
umowy –  w wysokości 300,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek; 

e) z tytułu naruszenia innych obowiązków umownych w wysokości 200,00 PLN za każdy stwierdzony 
przypadek. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie  
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki  
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

4. Jeżeli kara umowna przekroczy 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.2 umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej umowy wynosi 40% 
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, określonej w § 4 ust. 2 umowy 

 
§ 9. 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.:  

1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  
a) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób 
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jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez 
niego przedmiotu umowy; 

b) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą 
mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania 
znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności art. 15r ustawy 
z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.); 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do 
obowiązującego stanu prawnego; 

d) inne niemożliwe do przewidzenia sytuacje losowe zaistniałe po stronie Zamawiającego 
(np. zmiana ilości osób – wychowanków/uczniów); 

e) inne niemożliwe do przewidzenia sytuacje losowe zaistniałe po stronie Wykonawcy 
(np. długotrwała nieobecność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia); 

f) zaistnienie nadzwyczajnych sytuacji będących wynikiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie pod 
warunkiem, że czynnik na jaki powołuje się strona ma rzeczywisty wpływ na proces realizacji 
zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1.1. ppkt. 1), złożyć do Zamawiającego 
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania 
umowy. 

3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 
ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne 
zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność  ze stanem faktycznym 
oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

4) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) 
skutkować będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie 
przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany. 

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2 do 4 oraz ust.2 
u.p.z.p.    

2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej.  

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu. 

§ 10. 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia informacji 
o następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca w przypadku: 
a) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,  
b) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
c) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w sposób nie odpowiadający wymaganiom 

zawartym w złożonej ofercie, 
d) długotrwałego zwolnienia chorobowego lub innej okoliczności uniemożliwiającej świadczenie usługi przez 

Wykonawcę/ osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, 
e) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający 

jeżeli: 
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 
§11. 

1. W razie niezachowania terminu, o którym mowa w §3, Zamawiającemu przysługuje prawo  
do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 10 dni licząc od ostatniego dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego, zawiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do sporządzenia inwentaryzacji dotychczas 
wykonanych czynności. 

§12. 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne 

roszczenie na piśmie. 
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni 

od daty zgłoszenia roszczenia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia o mediację lub inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwiązanie sporu strona składa do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby 
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu przy zachowaniu zasad o których mowa w art. 591 do 
595 u.p.z.p.  

§13. 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów § 12 umowy. 

§14. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

§15. 
Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w:  
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub  
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy – w formie papierowej. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                           WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do Tomu II SWZ - Projekt Umowy 

 
 
 
 

Data ………………………………. 
 

PROTOKÓŁ 
z realizacji zadania w ramach projektu pn. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Za okres od dnia ………………..  do dnia ………………… 
         /Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ 
Wykonywane zadania: 
Data realizacji 

zajęć 
Rodzaj zrealizowanych zajęć Placówka 

Liczba 
godzin 

 
 
 
 
 
 

   

Ogółem  
 
Potwierdzam wykonanie zadań zgodnie z umową nr …………………………………….. 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………………… 
/Podpis realizatora ze strony Wykonawcy/   /Podpis Dyrektora przedszkola/szkoły/ 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
      /Podpis Wykonawcy/  
 


