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Załącznik nr 2 – wzór umowy  

Umowa nr .................  

 

 

 

zawarta w dniu ............... w Baboszewie  , pomiędzy:  

 

Gminą Baboszewo …………………………………………  reprezentowaną przez:  

....................................................................................................................................... 

Przy kontrasygnacie skarbnika Gminy - ……………………………………. 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, a:  

.................................. z siedzibą w ........................, ul. ............................. NIP ......................... 

REGON ............................. 

reprezentowanym przez:  

........................................................................................................................................ 

zwanym w treści umowy Wykonawcą.  

§1 

1. Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie postępowania zgodnie z art. 4 pkt 8   Ustawy 

Prawo zamówień publicznych – „ustawy PZP” (Dz. U. z 2018 poz. 1986) oraz Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 

– 2020 – „wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków”. 

2. Zamawiający zleca Wykonawcy przeprowadzenie zajęć dla dzieci  w ramach Projektu pn. 

„Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo” realizowanego w ramach RPO 

Województwa Mazowieckiego  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

3. Umowa obowiązuje: od dnia zawarcia do dnia 30 czerwca 2019 r.   

 

§2 

1. Wykonawca w ramach umowy realizuje następujące rodzaje zajęć dodatkowych:  

a) Część 1* ……………………………………………………………… 

b) Część 2*………………………………………………………………. 

c) Część 3*………………………………………………………………. 

 Liczba godzin zajęć do realizacji w roku 2019: …………………………………………… 
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2. Ogólny wymiar prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2018/2019 wynosi: 

…………………… godzin.  

3. Część 1* – 160 godzin 

Część 2*-  160 godzin 

Część 3*-  160 godzin 

4. Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w 

Baboszewie, z tym, że dopuszcza się realizację zajęć pozaszkolnych prowadzonych w 

terenie. 

5. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

a) Przygotowania merytorycznego i prowadzenia zajęć zgodnie z przedłożonym 

harmonogramem zajęć dodatkowych w ramach programu rozwojowego szkoły na każdy 

miesiąc,  

b) Niezwłocznego poinformowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w 

przedłożonym harmonogramie, o którym mowa w pkt a), 

c) Bieżącego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zajęć dodatkowych,  

d) Umożliwienia prowadzenia monitoringu realizowanych zajęć oraz przeprowadzenia badania 

ewaluacyjnego, 

e) Prowadzenia bieżącej współpracy z Liderem szkolnym, 

f) Informowania i zgłaszania Liderowi szkolnemu wszelkich nieprawidłowości, problemów 

związanych z realizacją niniejszej umowy, 

g) Dbania o sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewnione na potrzeby prowadzenia zajęć 

dodatkowych w ramach Projektu, 

h) Zwrotu otrzymanych pomocy dydaktycznych w ramach pakietu szkoleniowego 

(wprowadzonych na stan szkoły) niezwłocznie po zakończeniu zajęć dodatkowych, nie 

później niż w ostatnim dniu trwania umowy, 

i) Zapewnienia nadzoru w czasie trwania zajęć dodatkowych nad przekazanymi pomocami 

dydaktycznymi wchodzącymi w skład pakietu szkoleniowego dla Uczestników projektu, 

j) Prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej określonej przez Zamawiającego,  

k) Przekazania całej dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji zajęć dodatkowych w 

ramach Projektu, o którym mowa w § 1 Liderowi szkolnemu niezwłocznie po zakończeniu 

zajęć dodatkowych, nie później niż w ostatnim dniu trwania umowy, 

l) Poinformowania Uczestników o realizacji zajęć dodatkowych w ramach Projektu 

„Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo” realizowanego w ramach RPO 

Województwa Mazowieckiego  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego” ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

m) Zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa dotyczącymi realizacji 

projektów w ramach EFS i ich przestrzegania przez cały okres  trwania umowy.  

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie  

z najlepszymi praktykami stosowanymi przy realizacji zajęć. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację czynności określonych w §2 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za:  

- terminowe wykonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją zajęć 

dodatkowych, 
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- poprawność realizacji zadań wymienionych w §2 zgodnie z obowiązującymi przepisami/ 

wymogami w tym zakresie (jeżeli ich dotyczą), 

- rzetelność przedstawianych dokumentów. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

-  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, 

- wykonanie przedmiotu umowy nie będzie kolidować z czasem pracy wynikającym z 

umów  

o pracę jakich jest stroną oraz, że wykonanie przedmiotu umowy następować będzie poza 

godzinami pracy Wykonawcy. 

     5.  Zamawiający powierzy Wykonawcy  materiały i urządzeniami do prowadzenia zajęć metodą  

          Johansena, zakupione dla potrzeb realizacji projektu tj. 

          1)  audiometr  skriningowy Oscilla  Inmedico/USB310 do badania słuchu  zawierający     

               słuchawki z  osłonami przeciwhałasowymi, zintegrowany przycisk odpowiedzi pacjenta  

                (oprogramowanie w języku polskim),  

           2) komplet płyt programu Johansen IAS do prowadzenia  indywidualnej stymulacji słuchu  

dzieci z oddziału specjalnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w 

Baboszewie,  uczestniczących w projekcie „Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo” 

realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§4 

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy strony określają stawkę wynagrodzenia za 

godzinę dydaktyczną (czas trwania godziny dydaktycznej wynosi 45 minut) w wysokości: 

a) Część 1 *………………………………………………………………………..  zł brutto, 

b) Część 2 *………………………………………………………………………… zł brutto 

c) Część 3*………………………………………………………………………… zł brutto 

2. Za wykonanie czynności wymienionych w § 2 Wykonawca otrzyma ogółem 

wynagrodzenie brutto w wysokości liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych zajęć x 

kwota z pkt. 1, jednak nie więcej niż…………….. zł brutto. ………………… zł brutto 

W tym część 1*…………………………………………………………zł brutto 

W tym część 2* ………………………………………………………zł brutto 

W tym część 3* ………………………………………………………zł brutto 

3. Należność regulowana będzie w okresach miesięcznych za zrealizowane godziny 

dydaktyczne zajęć dodatkowych stwierdzone na podstawie prowadzonego dziennika zajęć 

potwierdzonych przez  Szkołę, na konto wskazane przez Wykonawcę.  

4. Koszt wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu jest niezmienny przez 

cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Koszt wynagrodzenia podanego w pkt. 1 i pkt. 2 obejmuje wszystkie koszty poniesione 

przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy przez cały czas jej trwania.  

6. W przypadku wykonania umowy w sposób nieprawidłowy lub ze szkodą dla 

Zamawiającego,  Zamawiający ma prawo do stosownego obniżenia wynagrodzenia lub 

odstąpienia od umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż nie jest /jest czynnym podatnikiem VAT. 

8. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymanie płatności, które nie były 

spowodowane jego działaniem. Zamawiający  przekazuje Wykonawcy środki finansowe w 

terminie zależnym od daty otrzymania płatności z Instytucji Pośredniczącej. Wykonawca 
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oświadcza, iż nie będzie rościł praw do wypłaty odsetek w przypadku opóźnień wypłaty 

wynagrodzenia z w/w powodu. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 płatne będzie w ramach rozdziału ……, § …. . 
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§5 

Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana zasad naliczania i wypłaty wynagrodzenia, 

Wykonawca nie będzie rościł prawa do zmiany ustalonego wynagrodzenia. 

 

§6 

1. Wykonawca oświadcza, iż w razie zaprzestania finansowania projektu na skutek 

rozwiązania umowy pomiędzy Gminą Baboszewo a Instytucją Pośredniczącą wyraża zgodę 

na rozwiązanie niniejszej umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego oraz, że nie 

będzie rościł sobie pretensji do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 

2. Zamawiający w razie powstania szkody zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

na warunkach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w 

przypadku braku wywiązywania się przez Wykonawcę ze swoich obowiązków, w 

szczególności nieprzestrzegania terminów i zasad prawnych, powodujących opóźnienia i 

wadliwość realizacji projektu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§7 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w następujących okolicznościach: 

1.W razie niemożności przeprowadzenia zajęć przez Wykonawcę lub osoby prowadzące szkolenie z 

ramienia wykonawcy  (np. zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe), będzie on mógł we własnym 

zakresie zapewnić zastąpienie wskazanej w ofercie osoby  przez inną osobę. Osoba zastępująca 

winna spełniać wymagania określone w zapytaniu.  O zmianie takiej Wykonawca zobowiązany jest 

uprzednio poinformować Zamawiającego na piśmie w celu uzgodnienia zastępstwa. 

2.Prawo zmian w harmonogramie zajęć po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawcą 

zadania, 

3.Po podpisaniu umowy, a najpóźniej na dwa dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, możliwość 

zmniejszenia liczby osób biorących udział w szkoleniu niż określono w zapytaniu  i w umowie z 

uwagi na przyczyny niezależne, np. śmierć potencjalnego uczestnika szkolenia, długotrwała 

choroba uczestnika szkolenia powstała przed rozpoczęciem szkolenia, skreślenia z listy 

uczestników projektu potencjalnego uczestnika szkolenia lub innej ważnej przyczyny losowej. 

4.Inne zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy przy dochowaniu 

należytej staranności. 

5. Zmniejszenie ilości godzin pracy z uczniami przy zachowaniu stawki godzinowej. 

6.Zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu i Instytucji Pośredniczącej prawa 

wglądu  do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów 

finansowych do dnia ………………. 2020….. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

 

1. Strony ustalają  odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie bądź nienależyte 

wykonanie niniejszej umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w następujących przypadkach:  

a)za odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2 niniejszej 

umowy,  

b)za stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nienależytego wykonywania niniejszej 

umowy przez Wykonawcę – w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, określonej w § 4  

ust. 2 niniejszej umowy,  

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10 %. Wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2 

niniejszej  umowy,  

d)za nieuzgodnioną z Zamawiającym  zmianę osób na inne niż wskazane w ofercie do 

realizacji zadania, lub też zatrudnienie osób niewskazanych w ofercie bez uzgodnienia z 

Zamawiającym w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2 

niniejszej  umowy, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy  brutto, 

określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od  realizacji umowy         

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie 

uzupełniające na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych        

z faktury Wykonawcy. 

§ 11 

Ochrona danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ………………………………….. 

- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani 

…………………, kontakt: adres e-mail, telefon/ ………………………………; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

Wytycznych kwalifikowalności- zapytanie ofertowe wg procedury   umieszczenia w Bazie 

Konkurencyjności na podstawie punktu 6.5.2; 

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 13 i 14 ustawy  z dnia 06 września 2001r  o 

dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz.  1330 ze zm) 

- dane osobowe Wykonawcy  będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,  bez którego nie można udzielić zamówienia w 

przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty;  

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy  decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- Wykonawca posiada: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, 

• przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

- nie przysługuje Wykonawcy: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

 

§ 12 

1. W razie powstania sporów na tle wykonywania niniejszej umowy Sądem rozstrzygającym jest 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

3.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 

Wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z zastrzeżeniem, że dwa otrzymuje 

Zamawiający.  

 

 

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

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

Zamawiający      Wykonawca 

 

*niepotrzebne skreślić/usunąć 


