Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

UMOWA nr RG.271.22.2019 – projekt umowy
zawarta w dniu ……….. 2019 r. w Chłopicach
pomiędzy:
Gminą Chłopice 37-561 Chłopice 149a, NIP; 7922032035w imieniu, której działa:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach, 37-561 Chłopice 149a, NIP 7922038204,
reprezentowany przez:
Martę Zub – Kierownika GOPS
zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a
………………………..
zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
Umowa jest wynikiem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości
zamówienia poniżej 750 000 € prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
w związku z realizacją projektu pn. ”Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin
wymagających wsparcia i opieki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4
Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

§1
Przedmiot umowy i realizacja
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia z języka angielskiego dla grupy 35 dzieci Uczestników projektu. Usługa szkolenia realizowana będzie zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa imienia Wincentego Witosa w Łowcach, Łowce 159 i
Szkoła Podstawowa imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach, Chłopice 192 a.
Zamawiający zapewnia salę na potrzeby realizacji zlecenia.
3. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.
4. Wykonawca sporządzi, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogram miesięczny realizacji usługi
zawierający wykaz dat i godzin świadczenia usługi z uwzględnieniem realizacji w dwóch świetlicach
Łowce i Chłopice. Harmonogram sporządzany będzie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc
świadczenia usługi, pierwszy harmonogram Wykonawca sporządzi w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy. Harmonogram musi uwzględniać plan lekcji obowiązujący w szkole
poszczególnych Beneficjentów - uczestników projektu objętych wsparciem.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść koszty związane z realizacją zajęć, zapewnić
warunki pracy zgodne z przepisami bhp oraz oznakować pomieszczenia zgodnie z aktualnymi
wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego, w tym informację o współfinansowaniu zajęć ze środków Europejskiego Funduszu
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Społecznego.
6. Wykonawca wraz z ostatnią fakturą za realizację przedmiotu umowy sporządzi i przedłoży
Zamawiającemu raport z wykonania usługi wraz z listą obecności uczestników na zajęciach w
poszczególnych dniach zajęć, listą poświadczającą odbiór materiałów dydaktycznych, wypełnione
przez uczestników ankiety ewaluacyjne, dziennik zajęć.

1.
2.

3.

§2
Termin wykonania umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
30.11.2020 roku.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym,
kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na
należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem terminów oraz
z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

§3
Wynagrodzenie
1. Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości

2.
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9.

maksymalnie brutto …………………… zł (słownie złotych: …………………………………………………………….).
Cena jednostkowa za 1 godzinę świadczonej usługi wynosi - ……………
Strony ustalają, iż wymienione w ust.1 kwoty wynagrodzenia pokrywają jednocześnie koszty
dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu umowy.
Faktyczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona jako iloczyn stawki godzinowej
i faktycznej liczby godzin świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy. Płatność będzie
dokonywana po każdym miesiącu wykonania zadania. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego
będzie ustalana jako iloczyn liczby wykonanych godzin w danym miesiącu i ceny jednostkowej
wskazanej w ust. 1.
Podstawę do każdorazowego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia
stanowi należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, stwierdzone na podstawie miesięcznego
protokołu zdawczo-odbiorczego
Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona i doręczona Zamawiającemu
faktura po wykonaniu zadania.
Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania
faktury lub rachunku przez Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
w przypadku, kiedy powstanie zwłoka w zapłacie wynagrodzenia spowodowana opóźnieniem
związanym z przekazaniem środków przez Instytucję Zarządzającą na rzecz Zamawiającego.
Zapłata wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy .................................................
Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Zasady odbioru zadań
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1. Z odbioru wykonania zadania zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez osoby,
o których mowa w § 10 ust. 3. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia,
2) ocenę prawidłowości przeprowadzenia zadania oraz jego zgodności z postanowieniami
Umowy,
3) oświadczenia osób upoważnionych do odbioru o prawidłowości przeprowadzenia zadania
oraz jego zgodności z postanowieniami Umowy,
4) oświadczenie osób upoważnionych do odbioru o istnieniu bądź braku nieprawidłowości
w przeprowadzonym zadaniu,
5) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym zadaniu – zobowiązanie
Wykonawcy do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 oraz
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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§5
Kontrola
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny
należytego wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych
z realizowanym projektem.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w wykonywaniu przez Wykonawcę
przedmiotu umowy;
2) udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanego przez Wykonawcę
przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez
Zamawiającego, w terminie 2 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego lub osobę
przez niego upoważnioną.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w terminie określonym w wezwaniu.

§6
Obowiązek informacyjny Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest informować, że przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności
poprzez oznakowanie wszelkich materiałów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§7
Odpowiedzialność Wykonawcy za podwykonawców
1. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu przedmiotu umowy podwykonawcami
w zakresie wskazanym w Ofercie.
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2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania lub zaniechania.
§8
Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:
1) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji
zamówienia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;
2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego –
w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
4) nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 6
w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania obowiązków.
2. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z przypadającego do zapłaty
na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, na co Wykonawca niniejszym wyraża
zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza
kwotę zastrzeżonej kary umownej.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku i terminie określonych w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1) w przypadku przerwania wykonywania zadania na okres dłuższy niż 14 dni,
2) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze - w terminie 3 dni od dnia
powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu jednej z tych okoliczności;
3) w wypadku rozwiązania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 umowy o dofinansowanie
projektu w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie;
3. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie
któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na
przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od Umowy, jednakże nie wcześniej niż
w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez drugą Stronę, nie naruszając
stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy w zakresie już wykonanego
przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy).
§ 10
Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym
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1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania
przedmiotu umowy.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej
pisemnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
3. Do współpracy i koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy upoważnia się:
a. ze strony Zamawiającego:
- …………………………………………………………………………….
tel. ……………………………….. e-mail.: ……………………………………………………
b. ze strony Wykonawcy:
- ……………………………………………………………………………
tel. ……………………………………………… e-mail.:……………………………………………………..
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 wymaga zachowania formy pisemnej i nie wymaga
sporządzania aneksu do umowy.

1.
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3.
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5.

§ 11
Tajemnica, dane osobowe
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas
realizacji przedmiotu umowy.
Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami 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”, ustawy o ochronie danych osobowych, które będą przekazywane lub udostępnione
w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie
wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również
wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej
umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie
lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże
wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń
czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje
wynikające z niniejszej umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub
pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji
wykonywania niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji
opisanych w ust. 1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować
wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub informacji
opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w RODO, ustawie o ochronie danych
osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
5
Projekt „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających
wsparcia i opieki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna,
Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

6. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w
celu realizacji umowy.
7. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych
jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu w którym stwierdził ten fakt.
8. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-6 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana
jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.
9. Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§ 12
Zmiany umowy
1. Umowa może być zmieniona w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy z uwzględnieniem art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy, przy czym zmiana będzie polegać na dostosowaniu
(w niezbędnym zakresie) treści umowy do zmienionych przepisów prawa,
2) zaistnieją nowe, szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy,
uzasadniające zmiany terminów realizacji zadania, przy czym zmiany terminów mogą być
dokonane tylko w zakresie wynikającym z tych okoliczności i nie może to prowadzić do
przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy,
3) zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę wyższą warunkującą
zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skażenia,
4) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub/i Pośredniczącej,
5) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej
bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy).
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

1.
2.
3.

§ 13
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla
Zamawiającego i dla Wykonawcy.
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4.
5.

W razie sprzeczności postanowień umowy z postanowieniami załączników rozstrzygające
znaczenie mają postanowienia umowy.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną treść:
1)
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Ze strony Zamawiającego

(podpis i pieczątka)

Ze strony Wykonawcy:

(podpis i pieczątka)
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