Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr PP.041.21.30.2013/...
zawarta w Hajnówce w dniu …..........................2013 r. pomiędzy:
Powiatem Hajnowskim, z siedzibą w Hajnówce przy ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka, NIP 6030017563, REGON 050658580, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
Hajnowskiego w osobach:
Włodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko - Wicestarosta
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a
Wykonawcą - …………………………….............................................................................................
PESEL: …..............................................NIP : ………………………. REGON : ………………………
z siedzibą .………………………………
reprezentowanym przez:
...........................................................................................................................................
wpisanym do .............. pod numerem ……………. ,zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, została
zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy wykonywany jest w ramach projektu „Wdrożenie zmodernizowanego systemu
doskonalenia

nauczycieli

w

Powiecie

Hajnowskim”

realizowanego

w ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zgodnie z częścią zamówienia nr ….............. .
2.Zamawiający

zleca

a

Wykonawca

przyjmuje

wykonywanie

usługi:

pełnienie

funkcji

…..........................................................................................................................................................
(Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w 5/6 szkołach/przedszkolach wskazanych w
załączniku nr 1 do umowy/koordynatora sieci …..........)
§2
Termin obowiązywania umowy
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1. Rozpoczęcie wykonania zlecenia nastąpi w dniu zawarcia umowy, zaś jego zakończenie nastąpi
dnia …...............................(30.06.2014 r.)
§3
Zakres usługi
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
1) .....................................................................................................,
2) ….................................................................................................,
3) ….................................................................................................,
4) ….................................................................................................,
5) ….................................................................................................,
6) ….................................................................................................,
7) ….................................................................................................,
...
3. Wykonawca zobowiązuje się wymienione w § 3 ust.1 czynności wykonywać przez cały okres
obowiązywania umowy.
§4
Zobowiązania
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w
związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy;
b) ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą".
2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych informacji mogących
mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, co do których obowiązuje
Zamawiającego zasada poufności.
§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie zadań wymienionych w § 3 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie miesięczne …..................... zł (słownie: ….......................................................) brutto,
po potrąceniu odpowiednich zaliczek na podatki i składki ZUS (jeśli zachodzi obowiązek), na
podstawie przedłożonego
rachunek

rachunku/faktury VAT, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, na
bankowy

Wykonawcy:

….......................................................................................................................................
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Karta ewidencji godzin i zadań pracy stanowi załącznik do rachunku.
3. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia może zostać wydłużony bez naliczania przez Wykonawcę odsetek
ustawowych, z związku z opóźnieniem w otrzymaniu przez Zamawiającego transzy dotacji na
dofinansowanie

realizacji

projektu

„Wdrożenie

zmodernizowanego

systemu

doskonalenia

nauczycieli w Powiecie Hajnowskim”.
5. W sytuacji, w której mowa w § 4 ust. 4 wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 7 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego transzy dotacji na dofinansowanie realizacji projektu, o
którym mowa w § 1 pkt. 1.
6. Wydłużenie terminu zapłaty należności nie stanowi zmiany umowy i wymaga poinformowania
Wykonawcy o przyczynie opóźnienia.
7. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy współfinansowane jest przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§6
Przepisy POKL
1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na
należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że w momencie zawierania niniejszej umowy Wykonawca jest/nie jest*
zaangażowany w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Zleceniobiorca
zobowiązuje

się

do

informowania

Zamawiającego

o

podjęciu

zatrudnienia

w

kolejnym

projekcie/tach.
3. Strony określają, iż czas pracy Wykonawcy poświęcony na rzecz realizacji zadań, określonych w
§3 wyniesie średnio ….........godzin/miesiąc (43/25).
§7
Miejsce i sposób wykonania usługi
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w sposób należyty, w sposób określony
przez Zamawiającego, w miejscu przez siebie ustalonym.
2. Zamawiający udostępnia Wykonawcy drukarkę, kserokopiarkę a także w miarę potrzeb laptop do
wykorzystywania do realizacji zadań w ramach projektu.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do
wykonania osobom trzecim.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykonania zadań określonych umową w
stosunku do osób trzecich.
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§8
Zmiany umowy
1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
2. Niedopuszczalna jest – pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które przewidziano w SIWZ.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 10 %
wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1;
b) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada – w wysokości
10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego jeżeli kara umowna nie pokryje szkody powstałej z niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy.
§ 10
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca w
szczególności:
a) nie przystąpi w terminie określonym w ofercie do wykonywania przedmiotu umowy;
b) przerwie z przyczyn leżących po jego stronie (bez zgody Zamawiającego), realizację przedmiotu
umowy;
c) realizuje zadania przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami
Zamawiającego wynikającymi ze SIWZ, z oferty i niniejszej umowy.
2. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest poinformować o tym drugą stronę w formie
pisemnej, wskazując okoliczności decydujące o odstąpieniu, w terminie 3 dni od powzięcia
wiadomości o zaistniałych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający zwolniony jest od zapłaty należności za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.
„Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim”.
Realizator projektu: Powiat Hajnowski, 17-200 Hajnówka, ul. Zina 1, tel. (85) 682 27 18, fax 682 42 20,
e-mail:starostwo@powiat.hajnowka.pl, www.powiat.hajnowka.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, obie strony zobowiązane są w
terminie 14 dni od odstąpienia, do:
a) sporządzenia szczegółowego protokołu potwierdzającego zakres wykonywania przedmiotu
umowy według stanu na dzień odstąpienia;
b) wzajemnego przekazania sobie wszystkich informacji i materiałów wdrożonych na dzień
odstąpienia od umowy.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego zlecenia oraz do
zapłaty wynagrodzenia za wykonaną część przedmiotu umowy do dnia odstąpienia.
6. Wysokość wynagrodzenia w przypadku podanym w pkt. 5. zostanie określona procentowo w
stosunku do całkowitej wartości przedmiotu umowy w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w
którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie uzupełnienia w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
6. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) SIWZ
2) Oferta Wykonawcy z dnia ________________

Zamawiający

Wykonawca
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