Załącznik nr 6 do SIWZ
-wzórUMOWA
o wykonywanie usług w ramach realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w
Zakliczynie”. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
zawarta w dniu ………………………… w Zakliczynie
pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………….,
zwanym w dalszej części Zleceniodawcą,
a
……………………………………………………………………………………………..,
zwanym w dalszej części Zleceniobiorcą.
§ 1.
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania
zadania pod nazwą: „Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. „Czas na aktywność w
Zakliczynie” cz. II. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz ofertą Zleceniobiorcy.
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 Projektu.
§ 2.
1.
2.

3.
4.

Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
16 grudnia 2013 r.
Zleceniodawca zastrzega, iż podana w SIWZ liczba godzin lub badań jest wartością
szacunkową i liczba godzin lub badań ostatecznie zamawianych będzie uzależniona od
rzeczywistego zapotrzebowania przez beneficjentów projektu, przez co rozumieć należy,
że może ona być zmniejszona, a zapłacie podlegać będą świadczenia realnie wykonane.
Zmniejszenie liczby godzin lub badań nie będzie powodować po stronie Zleceniobiorcy
jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych
Zleceniobiorca w terminie 5 dni liczonym od daty podpisania umowy przedstawi
Zleceniodawcy harmonogram realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana powyższego harmonogramu możliwa będzie wyłącznie po pisemnej akceptacji
Zleceniodawcy.
§ 3.

Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie
w kwocie .................................... zł. (słownie: ................................................. 00/100) brutto
płatne w transzach po zakończeniu realizacji poszczególnych części zamówienia na zasadach
wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego oraz zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

§ 4.
1. Zleceniobiorca ponosi pełną i samodzielną odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone komukolwiek w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy,
w szczególności zaś uczestnikom Projektu.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zwolnić Zleceniodawcę z odpowiedzialności w razie
wystąpienia przez kogokolwiek wobec Zleceniodawcy z roszczeniami z tytułu wszelkich
szkód, o których mowa w ust. 1.
§ 5.
1.
2.

3.

Zleceniobiorca oświadcza, iż przedmiot umowy wykonywany będzie w oparciu
o osoby o właściwych kwalifikacjach.
Zleceniodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących sposobu realizacji projektu, w tym również co do osób wykonujących
poszczególne usługi.
Zleceniobiorca 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.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz indywidualnymi wytycznymi
Zleceniodawcy,
2) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych,
3) poddawania się kontroli Zleceniodawcy lub innych podmiotów uprawnionych do kontroli
realizacji Projektu,
4) udzielania Zleceniodawcy bieżących informacji o sposobie wykonywania umowy.
§ 7.
1.

2.

3.

Po zakończeniu realizacji każdego etapu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ
strony umowy sporządzą protokół potwierdzających prawidłowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.
Po sporządzeniu i podpisaniu ww. protokołu Zleceniobiorca uprawniony będzie do
wystawienia i przekazania Zleceniodawcy rachunku (faktury). Wynagrodzenie
Zleceniobiorcy przekazane będzie na wskazane na rachunku (fakturze) konto bankowe w
terminie 14 dni liczonym od daty przekazania rachunku (faktury), z zastrzeżeniem ust. 3.
Zleceniobiorca wyraża jednak zgodę na otrzymanie wynagrodzenia z tytułu realizacji
przedmiotu umowy dopiero po otrzymaniu przez Zleceniodawcę środków finansowych
na realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Zakliczynie”. Projekt finansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na
wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy.

§ 8.
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 9.
1.

Zleceniodawcy przysługiwać będzie prawo natychmiastowego i wolnego od skutków
finansowych z tego tytułu, jeżeli Zleceniobiorca:
1) nie wykonuje lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami umowy, w tym
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub treścią złożonej oferty,
3) nie dopełni obowiązku wynikającego z postanowień § 5 ust. 3 umowy,
4) w inny sposób naruszy postanowienia umowy.
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. Zleceniodawca przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, na które
strony nie miały wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy
w ustalonym terminie,
2) sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje konieczności zwiększenia
wynagrodzenia,
2. Zmiany umowy wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
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 Istotnych Warunków Zamówienia,
w oparciu o którą przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz oferta złożona przez
Zleceniobiorcę.
§ 12.
Sprawy sporne pomiędzy stronami rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo
ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

§ 13.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zleceniobiorca, dwa zaś Zleceniodawca.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

